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Nota preliminar 

Aquest estudi es el résultat d'una recerca iniciada el 1990 i duta a terme, essencialment, 

entre 1995 i 1999. Tot i que el nostre propòsit, en projectar allò que vollem que fos una 

tesi doctoral de geografia, era abordar un tema relacionat amb la toponimia, ens va 

caldre temptejar el terreny de diverses maneres abans de centrar l'anàlisi en eis termes en 

que ho hem fet i de construir un esquema de treball com el que finalment hem adoptât. 

Es podría dir, dones, que la tesi, com a proposta concreta d'estudi, és el résultat d'un 

procès de depuraciò i de madurado progressiva d'idées al voltant del tema plantejat des 

de l'inici, el qual, per les seves pròpies particularitats conceptuáis i metodològiques, ens 

ha exigit fer una atenció especial als fonaments com a requisit previ a la materialització 

del treball. Com tindrem ocasió d'explicar en el seu moment, la circumstància que no 

sigui habitual a casa nostra la realització d'estudis d'aquest tipus des de l'òptica 

específica de la geografia ha significat per a nosaltres un estimul, però també ens ha 

obligat a ser especialment rigorosos tot al Uarg del desenvolupament de l'estudi. 

Hem de dir, en qualsevol cas, que la Singularität específica de la recerca té el seu primer 

reflex en la mateixa estructura del treball, en el sentit d'estar vertebrat en dues parts 

temàticament afins però força diferenciades en el seu contingut concret (tot i que, per 

simplificar, direm que una és la part "teòrica" i l'altra la part "practica"). De bon principi, 

la nostra intendo era estudiar d'una forma específica la toponimia de la comarca del Baix 

Camp. Tanmateix, la nécessitât de tenir una base de reflexió i d'anàlisi sòlida ens va 

portar a ampUar progressivament el camp d'estudi; al cap i a la fi, aquesta base va 

esdevenir prou amplia com per decidir-nos a tractar-la d'una forma autònoma i a 

convertir-la en un dels eixos fonamentals de la recerca. Dit en altres paraules: malgrat 

que restructura general del treball no ho posi en evidencia, la primera part de la tesi no 

és tant la "causa" de la segona part com la "consequència". No és sobrer assenyalar, en 

aquest punt, que a la base d'aquest fet hi ha una circumstància molt concreta: la 

nécessitât de fonamentar la viabilitat i la consistencia de la perspectiva geogràfica a 

l'hora d'abordar l'estudi dels noms de Hoc d'un àmbit territorial déterminât. 

Aquest treball és, en primer Hoc, una recerca de carácter universitari, i significa per a 

nosahres la culminado d'un cicle de formado que es va iniciar formalment amb els 
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estudis de Uicenciatura i que ha continuât amb els de doctorat. En aquest context, 

pensem que és oportú evocar aquí el record d'un professor que ens va marcar 

profimdament: fem referencia a LIuís Casassas i Simó, traspassat, en plena vitalitat física 

i inteMectual, I'any 1992. El seu mestratge sempre I'hem tingut present, i en un moment 

com aquest, de cloenda d'una etapa dins la nostra trajectòria académica, ens sentim 

obligats a deixar-ne constancia expressa. 

En el pia concret de la recerca duta a terme, hem de mencionar en primer Hoc el doctor 

Vicenç M. Rosselló Verger, que l'ha dirigida des de l'inici. A banda del paper com a 

supervisor permanent -i primmirat- del treball, hi ha un aspecte de la seva tasca que li 

hem d'agrair en particular: el fet que no ens deixés d'empènyer i de fer-nos costat, 

malgrat l'allargament de la recerca, malgrat els nostres dubtes frequents i malgrat la 

distancia física -Valencia i Barcelona no son lluny, però tampoc no son a prop. Ara, un 

cop enllestida la tasca, és bon moment per recapitular i fer mencio d'aquelles coses que 

no es veuen però que sabem que han estât importants per arribar, al capdavall, a la fita 

que un dia ens vam proposar. 

Pertoca ara referir-nos a les persones que ens han ajudat en la realització material del 

treball. Particularment, hem tingut el goig de comptar amb tres aportacions d'un valor 

inestimable. En primer Hoc la de Carme Diez, en la redacció material del text, en ìa 

compaginado i en la preparació deis successius esborranys prévis a la versió final de la 

tesi. En segon Hoc, l'aportació de Pere Tóbamela, que ens ha ajudat en el buidat de les 

fonts i en l'elaboració de llistes de topònims; una tasca que ha estât imprescindible per a 

la recerca però que ha comportât un trebaU laboriós i feixuc (en la mesura que hem 

treballat sobre un total aproximat de 17.000 topònims). Finahnent, l'aportació de 

Francese Corbera, que ha assumit el repte de convertir els nostres esborranys de mapes 

en una cartografia concisa i expressiva. Mes enllà de qualsevol retórica, hem de 

reconéixer que sense la triple coMaboració que acabem d'esmentar aquest treball no 

hauria estât el mateix: ni pel que fa a la forma ni en relació amb el temps de realització. 

A banda d'aquestes tres aportacions, n'hem de mencionar d'altres -també, en molts 

casos, prou significatives. Com ara la de Ramon Amigó, bon amie i gran expert en 

onomàstica, que ens ha facilitât informado sobre aspectes diversos de la toponimia del 
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Camp, i del quai hem rebut conseils molt atinats. La de Ferran Jove, que ens va permetre 

consultar el seu text original sobre l'onomàstica de Mont-roig del Camp; o bé la de 

Montserrat Vidiella, que ens va cedir les sèves primeres Uistes de topônims de Cambrils, 

base d'un futur recull d'onomàstica. Així mateix, hem de deixar constancia de l'ajut rebut 

d'Ernest Costa en temes de carácter fotografie; de Miquel Ángel Cabrer, en el buidat de 

les fonts cartogràfiques; de Josep M. Domènech, que ens va permetre consultar el seu 

amplissim fons bibliografie; del professor quebequès Henri Dorion, que ens va fer arribar 

llibres i articles d'un gran interés; d'Eugeni Perca i de Dolors Roigé, que ens van 

trametre, també, textos d'una importancia clau per al nostre estudi. I encara, 

previsiblement, d'alguna altra persona que no esmentem perqué, amb les presses de 

darrera hora, hem oblidat d'incloure-la a aquesta mena de "Uista de crédits" que hem 

improvisât. 

Per acabar, només ens resta fer mencio dels Companys del Departament de Geografia 

Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universität de Barcelona. Unes vegades, pels 

conseils rebuts; altres cops, per les mostres d'encoratjament o d'interès que ens han 

donat. Sense ànim de menystenir ningú, volem citar en particular els noms de Jaume 

Font, Roser Majorai, Josep Raso i Dolores Sánchez. Des del punt de vista académie, així 

mateix, hem de fer notar que la possibilitat que hem tingut, durant els quatre anys 

darrers, de programar i impartir una assignatura de toponimia, dins el segon cicle deis 

estudis de geografia, de la Facultat de Geografia i Historia de la Universität de 

Barcelona, ens ha permés desenvolupar una sèrie de continguts i de plantejar moites 

questions relacionades específicament amb l'objecte d'aquesta recerca. Tot plegat ha 

contribuít, també, a fonamentar la nostra perspectiva d'estudi, i ens ha empès a portar 

fins al final una tasca que mes d'un cop havíem cregut que ens ultrapassava. 

Sant Cugat del VaUès, 14 de setembre de 1995 
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"Penso que la geografia és, més que cap altra ciència, un afer del filòsof." 

Estrabó 

lì 
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I Plantejament general 

Aquest treball, que presentem com a tesi doctoral i que hem titulat Els noms de Hoc i el 

territori. Una interpretado geogràfica de la toponimia del Baix Camp, pretén ser, en 

essència, una investigado documentada sobre els diversos nivells d'interrelació que es 

donen entre el territori i els noms de Hoc (o noms propis geògrafics, о topònims, segons 

les equivalencies habitualment admeses). A l'efecte de la nostra recerca, hem partit de la 

base que la toponimia és un camp d'estudi situât a la cruïUa de diversos coneixements, 

entre els quais hi ha la geografia, i que precisament aquest, com a coneixement 

especificament vinculat a la descripció i l'anàlisi del territori, ofereix unes possibilitats 

d'investigació atractives, en bona part inédites (о, en tot cas, рос explorades) i d'una 

gran amplitud. Aquesta constatado elemental, que ha estât el motiu basic que ens ha 

empés a emprendre l'estudi, ens ha portât també a estructurar-lo i a desenvolupar-lo com 

un tot. És a dir, que hem procurât no perdre mai de vista allò que hem pensât que havia 

de ser-ne el fil conductor; l'avaluació, des de diverses perspectives i a la diferents escales 

d'anàlisi, de la "connexió" о "grau de correlació" existent entre els noms de Hoc i Vespai 

о àmbit territorial al quai, necessàriament, tais noms fan referencia. 

La tesi, tot i plantejada com una investigado unitària, ha estât formalment organitzada en 

dues parts, en atenció a la perspectiva d'anàlisi predominant a cadascuna: la teòrica, a la 

primera, i la práctica, a la segona. A la primera part, titulada X'estudi de la toponimia 

des de la perspectiva de la geografia", ens proposem delimitar el nostre camp de recerca, 

els noms de Hoc, des de l'òptica de la geografia, tot fonamentant en el sentit mes ampli 

possible l'especificitat i la rellevància d'aquesta perspectiva d'anàlisi. Al seu torn, la 

segona part, que porta per titol "Estudi de la comarca del Baix Camp a partir de la seva 

toponimia", pretén abordar, sobre la base de les premisses establertes en el pia teorie, 

l'estudi d'un sector concret de Catalunya com és la comarca del Baix Camp, a partir dels 

seus noms de Hoc. Finalment, i com a cloenda de la investigació, l'apartat de conclusions 

ens permetrà plantejar les interrelacions fonamentals entre la perspectiva teòrica i la 

práctica, i avaluar, d'una manera global, l'adequació metodològica i el grau d'idonéítat 

deis résultats assolits. 
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Més enllà de la presentació del tema i dels criteris basics sobre els quals hem estructural 

la recerca, creiem convenient de fer, al Uarg d'aquest apartat introductori, una sèrie de 

remarques i d'observacions preliminars. D'una banda, en relació amb l'especificitat de la 

propia "matèria primera" del treball, els noms de Hoc. D'altra banda, respecte a la 

geografia, com a disciplina científica dins la quai ens movem tot al llarg de l'estudi. I en 

tercer Hoc, sobre els aspectes de carácter metodologie i formal propis d'una recerca a! 

nivell d'una tesi doctoral, i que cal puntualitzar de bon principi. Per rao de la naturalesa 

diversa d'aqüestes acotacions, les tractarem d'una forma individualitzada en els tres 

epígrafs que segueixen. 

II- Sobre l'especificitat dels noms de Hoc com a camp d'estudi 

Un punt de partida fonamental en la nostra recerca es la consideració que els noms de 

Hoc, des del punt de vista conceptual, se sitúen a la cruïlla de tres grans disciplines: la 

geografia, la historia i la lingüística. Teñen, en definitiva, una naturalesa complexa que 

demana que el seu estudi no es plantegi des de perspectives d'anàlisi restrictives o 

limitades, sino des d'optiques preferentment obertes, pluridiscipiïnàries i integradores. En 

aquest sentit, i a efectes del present capítol introductori, fern nostra l'opinió d'Enric 

Moreu-Rey a propòsit de l'especificitat de la toponimia, quan assenyala que "com moites 

de les anomenades ciències humanes, la toponimia és una ciència jove; com totes elles, és 

insegura i no pot assolir résultats per si mateixa, de forma que necessita la coMaboració 

d'altres manifestacions de la investigado. Totes les ciències humanes es compenetren, en 

efecte, i son interdependents." (Moreu-Rey, 1982, p. 11). 

Tot i l'especificitat apuntada -que sera objecte d'anàlisi a la primera part de la tesi-, tot i 

la nécessitât d'abordar l'estudi dels noms de Hoc des de plantejaments d'una certa 

amplitud, constatera que, a la práctica, no sempre s'ha partit d'aquestes premisses. 

Només cai donar una ullada a la bibliografia bàsica sobre toponimia publicada al pais des 

de la primeria del segle per descobrir un predomini moU notori dels enfocaments 

filològics o historicoHnguístics. I no és que això, en el fons, es pugui considerar negatiu; 

el que succeeix és que, sobre la base d'aquests enfocaments, hom ha tendit a 

sobrevalorar el paramètre "temps" present en el nom de Hoc per damunt del paramètre 

"espai". Val la pena de reportar, al respecte, una reflexió que feia sobre la qüestió, l'any 



1957, el geògraf angles H.C. Darby, un dels primers estudiosos del seu pais sobre la 

toponimia a partir d'enfocaments geogràfics: 

"En aquest punt cal dir que I'afinitat entre l'estudi deis noms de Hoc i la recerca 
geogràfica no és unidireccional. Sir Allen Mawer, una vegada i una altra, va 
advertir del perill d'una aproximació exclusivament filològica a l'estudi dels noms 
de lloc, i va subratUar la nécessitât d'un coneixement de primera mà dels llocs, tant 
com dels noms. EU mateix va escriure que les conclusions del filòleg han de ser 
comprovades en cada cas a través de la topografia reflectida als mapes, a través del 
treball de camp o a través d'una recerca específica. I és que el coneixement concret 
de l'espai sovint ens dona la clau del significat d'un nom." 

(H.C. Darby, 1957, pp. 390-391) 

En qualsevol cas, no es tracta en aquest apartat introductori de fer prevaler una 

hipotética genuínitat del nostre estudi a base de defensar un plantejament d'anàlisi 

pretesament originai i fins i tot exclusivista. D'una manera molt mes simple, volem situar 

tan sols les coordenades basiques de la nostra recerca. I això ens emmena a defensar, 

dins la recerca toponomàstica en general, la nécessitât de fer una atenció particular al 

vessant territorial o espacial dels topònims; un vessant que, a criteri nostre, no sempre ha 

estât tractat d'acord amb la seva importancia i la seva significació real. Contribuir, dones, 

en el pia general de l'estudi dels noms de Hoc, a fer adonar de la reUevància d'aquest 

paramètre és, tot i que no estigui formulât expUcitament, un dels objectius que ens 

proposem en aquesta investigació. 

III. Sobre la idoneïtat de la perspectiva geogràfica en l'estudi dels noms de Hoc 

Un aspecte que volem subratUar especialment en aquesta introducció és la nostra 

voluntat expressa d'abordar, tot al llarg de la tesi, l'estudi d'un camp del coneixement 

especific, i dificilment encaseUable, corn és el de la toponínüa, des de la perspectiva de la 

geografia. Som conscients, en aquest sentit, que una tal opció presenta una sèrie de 

riscos que cal no menystenir. Tot i que, actualment, ningú no discuteix que l'estudi dels 

noms de Hoc té un vessant genuinament geografie (en la mesura que la propia naturalesa 

d'aquesta classe de noms porta a parlar, necessàriament, de llocs, que és una manera 

determinada de referir-se a Vespai), són escasses i, en bona part, disperses, les 

aportacions d'envergadura fetes sobre aquesta matèria des dei camp concret de la 
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geografia (almenys, pel que fa al context universitari català i espanyol en general). A 

pesar que aquest estât de coses ha tendit a millorar en els darrers quinze anys, a favor de 

la geografia (coincidint amb el desvetllament generalitzat, en el si de diverses disciplines, 

de rinterés per l'estudi de l'onomàstica), seguim constatant un gran desequilibri, al nivell 

de les investigacions i eis estudis de gran abast, entre les aportacions fetes per part dels 

geògrafs i les que es duen a terme des d'altres perspectives (i molt particularment, des 

del camp filologicolingüístic). 

A la practica, constatem que les aproximacions i eis estudis sobre els noms de Hoc 

desenvolupats des de la geografia han tingut un carácter puntual i sovint una orientació 

"aplicada" (és a dir, en el sentit de considerar la toponimia simplement com un camp 

subsidiari de la cartografia, desproveït d'aliò que podriem denominar "autonomia 

epistemologica"). En canvi, s'ha acostumat a deixar l'estudi "en proflmditat" dels noms 

(per exemple, l'estudi de la seva gènesi i evolució, considérant séries documentais 

extenses i fent us a gran escala del mètode comparatiu) a d'altres discipHnes, i 

particularment la lingüística. No entrarem, ara mateix, a preguntar-nos sobre les raons 

d'aquest estât de coses, ni ens plantejarem, en aquests paràgrafs introductoris, la 

idoneitat de la perspectiva etimològica (entesa com a recerca de la significació originària 

dels mots) ni les sèves limitacions de cara a obtenir una "informació qualitativa" sobre el 

territori. Sí que volem deixar estabiert, malgrat tot, que per part nostra som conscients 

del rise que assumim en plantejar aquest estudi, i que en bona part deriva de l'escassedat 

de punts de referencia solids de qué disposem en abordar-lo -sobretot a nivell de métode 

i de criteris de treball en general-, provinents específicament de la geografia. Val a dir, 

també, que la consciència d'aquest rise no és, en si mateixa, cap garantía que el camí que 

emprenem pugui estar ben fonamentat; però sí que és, a criteri nostre, una base previa i 

un estímul per a començar la tasca amb l'esperança d'arribar a uns résultats fiables. 

Un altre aspecte al qual hem de fer referencia és el de l'enquadrament d'aquesta tesi dins 

d'algún dels grans camps habituais de la geografia: geografia general (comprenent, d'una 

banda, la geografia fisica, i de l'altra la geografia humana) o geografia regional. Sobre el 

particular volem sortir al pas d'un punt de vista que hem détectât amb fi"eqüéncia entre 

eis mateixos geògrafs, en el sentit de considerar la toponimia com una de les "parts" o 

"especialitats" de la geografia humana. No creiem, per part nostra, que aquesta opinio 
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tingui una fonamentació lògica: considerar l'estudi dels noms de Hoc simplement com 

una "parceMa" de la geografia humana sembla, a priori, un plantejament reduccionista i 

empobridor. En un doble sentit: per un cantó, perqué la significado dels noms geogràfics 

no es restringeix a fenòmens de naturalesa humana (i per tant, enquadrables dins un 

enfocament especific de geografia humana), sino que s'estén també, i d'una fiarma 

indistinta, a fenòmens que son objecte d'estudi per part de la geografia fisica; d'altra 

banda, perqué fins i tot si acceptéssim que la toponimia s'ha d'emmarcar dins el camp 

general de la geografia humana, mai no podriem donar-li una consideració de "fi-agment" 

o "parceMa" del referit camp. Senzillament, perqué no hi ha cap àmbit especific d'aquest 

camp (des dels fenòmens del poblament a l'organització del territori, passant per les 

activitats économiques o per les xarxes de comunicado) que, en la seva dimensió 

estrictament espacial, pugui quedar exclòs de la possibilitat de ser objecte de nominado 

(mitjançant un nom de Hoc). En aquest sentit per a nosaltres els noms de Hoc no son una 

"part" de la geografia, ni una 'Torma" particular del coneixement geografie: son, 

senzillament, un concepte geografie a través del qual es pot aprofiandir en la significado 

-o les significacions- del territori, siguí quina siguí l'escala a la qual el considerem. 

Si bé descartem, dones, que els noms de Hoc siguin fàcilment subsumibles dins algún dels 

grans camps en qué hom divideix la geografia, una altra cosa és, o ha de ser, el que fa 

referencia a aquest trebaU concret. En aquest punt, pensem que el contingut de la tesi, 

considérât globalment, conté essencialment elements de geografia general (pel que fa a la 

primera part, sobretot), i elements de geografia regional (pel que fa particularment a la 

segona). Dit en altres paraules, a la primera part la reflexió i l'anàlisi se cenyeixen a 

conceptes generics (com ara el Henguatge), la projecció dels quals sobre l'espai té una 

dimensió que implica el conjunt de la Terra, creiem que no és desavinent, dones, fer 

notar que es tracta d'un plantejament que emmena a parlar de geografia general. En 

canvi, l'anàlisi duta a terme a la segona pan té una orientado essencialment particular, en 

la mesura que es treballa sobre la toponimia d'un àmbit territorial ben definit: la comarca 

del Baix Camp, i a escala municipal. Des d'aquesta perspectiva concreta podem parlar, 

dones, amb propietat, de geografia regional Tot i això, i a fi d'evitar qualsevol 

malentès, volem fer constar d'una forma e.\pressa la nostra voluntat de dur a terme, en la 

mesura possible, una anàlisi geogràfica, sense qualificatius ni atributs. O sigui, una 

anàlisi del territori ("regional", per tant) per a la qual utilitzarem conceptes i categories 
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de carácter general, de tal manera que, en un moment donat, pot ser difícil (i tal vegada 

innecessari) per al lector decidir si es troba davant d'un enfocament propi de la geografia 

general o de la geografia regional. Per part nostra, ens donariem per satisfets si el lector 

dones per bo, simplement, que es troba davant un enfocament geografie; sense altres 

additaments. 

A propòsit de la interrelació entre la perspectiva general i la perspectiva particular en 

geografia, creiem oportú de tancar aquest epigraf amb dues reflexions de dos grans 

geògrafs com han estât Paul Vidal de la Blache i Alfred Hettner. Tot i que fins a cert 

punt aqüestes mencions poden semblar impropies, ates que no hem començat a 

desenvolupar el cos de la tesi, pensem que poden ajudar a situar les nostres 

consideracions i a donar la dimensió específica del tractament que volem donar al conjunt 

del treball: 

"Una nécessitât de l'esperit ens empeny a situar el detall aïUat, per si sol 
inexplicable, dins un conjunt que l'aclareix. Els agrupaments parcials, per regions o 
per parts del mon, teñen el seu sentit i la seva rao de ser, però reflecteixen només 
d'una manera imperfecta la singular unitat d'ordre superior que posseeix una 
existencia sense fraccionament ni restricció. (...) L'explicació només incumbeix, 
dones, a la Terra presa en conjunt. Per sobre de les mil combinations que fan variar 
fins a l'infinit la fesomia de les regions, hi ha unes conditions generals de formes, 
de moviments, d'extensió, de posició, de canvis, que ens recorden constamment la 
imatge de la Terra. Els estudis locals, quan s'inspiren en aquest principi de 
generalitat superior, preñen un sentit i un abäst que ultrapassen de moU el cas 
particular que en aquest moment consideren." 

(Vidal de la Blache, 1895-1896, p. 141) 

"La geografía general només adquireix una autonomia completa davant les altres 
branques del saber quan es configura corológicament. En la mesura que el punt de 
vista corologie fins ara només ha estât introduit del tot en geografia regional, 
apareix en aquesta última, amb tota la seva validesa, la mateixa essentia de la 
ciencia geogràfica. El geògraf que no es preocupa del coneixement de regions 
corre sempre el rise de quedar desproveit, del tot, del fonament geografie. El mer 
coneixement de regions, sense la geografia general, és imperfecte però continua 
sent geografie. En canvi, la geografia general, sense la consideració de les regions, 
de cap manera no pot complir la missió de la geografia i fàcilment se situa fora de 
l'àmbit de la disciplina." 

(Hettner, 1927, p. 400) 



IV. Consideracions d'ordre metodologie i formal en relació amb aquesta recerca 

El problema basic que se'ns planteja en el moment d'establir les bases metodològiques de 

la recerca és la dificultat d'abordar d'una forma coherent ua eos de coneixement tan vast 

i tan de mal delimitar com la geografía. Una vegada mes, una qüestió aparentment 

secundaria ens porta, en el moment d'enquadrar-la en un marc mes general, a plantejar-

nos alguns deis grans interrogants en qué es debat actualment el coneixement geografie, 

tant a escala nacional com internacional. 

Des del nostre punt de vista, no es pot parlar en geografia d'un problema especificament 

metodologie. Hi ha, amb carácter previ a les questions metodològiques, un conflicte de 

fons que, a la práctica, no podem pas considerar com a resolt: el dilema de la geografia 

com una ciencia de la naturalesa о com una ciencia humana. No és la nostra intendo, ara 

i aqui, d'obrir un debat al voltant d'aquest dilema; però hem volgut deixar-lo apuntat, 

aprofitant l'avinentesa de les remarques metodològiques iniciáis. I a mes d'apuntar-lo, i a 

mes de remarcar que no es pot donar com a resolt, volem deixar aclarida la nostra 

posició al respecte. En aquest sentit, i d'una manera concordant amb les consideracions 

que fèiem a l'epigraf anterior, indicarem que la nostra concepció de la geografia -que vol 

ser oberta, pluralista i sincrética- ens porta a acceptar de pie Vheterogemitat 

metodològica que se'n deriva. Tot i el rise de ser titUats de рос rigorosos, о fins i tot 

d'acientífícs, considerem que aquest plantejament és coherent amb la tradició de la 

disciplina geogràfica, entesa com un coneixement unitari sobre el mon. Ens situem de 

pie, en definitiva, i d'una forma explicita, dins la tessitura expressada amb claredat pel 

fi-ancès Pierre George I'any 1973, en una obra metodològica que no sempre ha estât 

tinguda en compte com hauria calgut: 

La geografia és, per la seva naturalesa, metodològicament heterogènia. (...) D'una 
forma successiva о simultània, la investigació geogràfica recorre als métodes de 
cadascuna de les ciències de les quais es val." 

(George, 1973, pp. 6 i 7) 

Després d'aquesta declarado explícita, l'autor considera en particular una problemàtica 

inherent a la situado exposada: la dificultat de la sintesi en geografia. Sobretot en els 

temps actuals, en qué el desenvolupament de les branques d'aquesta disciplina ha estât 
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important. En altres páranles: l'autor aborda el problema de l'especialització en 

geografia. I la seva conclusió ens sembla digna, una vegada mes, de ser subratUada: 

"En qualsevol cas, l'especialització és inevitable: el problema és compatibilitzar-la 
amb una imitai de pemament" 

(George, 1973, p.8). [La cursiva és nostra.] 

Al fil del raonament de George, dones, assenyalarem que, per part nostra, la preocupació 

metodològica fonamental, tot al Uarg de la tesi, sera la de mantenir el fil conductor 

essencial; o sigui, una "unitat de pensament" que permeti construir una recerca 

globalment coherent, amb independencia de les variacions metodològiques que hi pugui 

haver a nivell intern (en fijnció de l'aspecte o de la qüestió a tractar). D'altra banda, 

creiem convenient d'indicar que, com a principi, ens proposera articular el nostre estudi 

sobre la base del que es coneix, en filosofia de la ciencia, com a mètode general; métode 

que se sustenta sobre els dos grans pilars classics de la recerca: l'anàlisi i la sintesi 

(Ortega, 1990). Amb independencia d'aquest plantejament general, al Uarg dels 

successius capitols de la tesi farem les precisions metodològiques que calguin. 
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PRIMERA PART 

L'ESTUDI DE LATOPONÍMIA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LA GEOGRAFÍA 



30 



Tal com hem explicat a la introducció, I'objectiu de la primera part de la tesi és delimitar 

el camp de recerca escollit, els noms de Hoc, des de l'òptica de la geografia, tot 

fonamentant en el sentit mes ampli possible l'especificitat i la rellevància d'aquesta 

perspectiva d'anàlisi. Sobre la base d'aquest plantejament, hem estructurat la nostra 

manera de procedir d'acord amb criteris logics, i hem tractât de construir un fil 

argumentai progressiu i globalment coherent. Això ens ha portât a preveure per a 

aquesta part tres capítols, el sentit essencial dels quais respon a l'enunciat del seu 

respectiu títol, i que assenyalem a continuació: 

. Capitol 1: La toponimia o estudi dels noms de Hoc, un camp de coneixement 

interdisciplinari. 

. Capítol 2; El punt de vista geografie en la toponimia: una perspectiva amb múltiples 

possibilitats. 

. Capítol 3: L'estudi sistemàtic de la toponimia catalana i la preocupació pel territori. 
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CAPITOL 1. LA T O P O N I M I A O ESTUDI DELS N O M S DE L L O Q U N 

C A M P D E CONEIXEMENT INTERDISCIPLINARI 
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"Al començament, existia la Paraula (...). Totes les coses han vingut a 
l'existència per mitjà d'ella, i ni una sola de les que han vingut a l'existència 
no hi ha vingut sense ella. En ella hi ha la Vida, i la Vida era la Llum dels 
homes; i la Llum resplendeix enmig de les ténèbres, sense que les ténèbres 
l'hagin pogut atènyer mai." 

Evangeli segons sont Joan 

"Qué vol dir Henguatge universal sino expressió i comunicació de l'anima 
universal? I si l'anima universal és la bellesa amorosa que traspua per tota la 
creació i en cada terra parla per boca dels homes que la terra mateixa s'ha fet 
en el seu amorós esforç, l'unica expressió universal sera, dones, aquella tan 
variada com la varietat mateixa de les terres i llurs gents." 

Joan Maragall, Elogi de la paraula 

"El Henguatge és una manifestació vivent de i'esperit dels homes" 

Pau Vila, Questions de toponimia 

"¿No és la paraula l'origen més propi del que som, l'essència mateixa 
d'aquest ésser universal que anomenem home? L'esperit, l'anima humana, la 
consciéncia de nosaltres mateixos, la capacitat de generalitzar i de pensar en 
abstraccions, d'entendre el mon en tant que és mon (i no sols com la cosa 
que ens envolta), la força de viure malgrat ser conscients que som mortals, 
¿no ho ha générât tot la paraula?" 

Vaclav Havel, Paraules sobre la paraula 

"Mancat de paraules per expressar les meves sensacions davant tals 
meravelles, les contemplava én silenci." 

Monòleg d'Axel dins Jules Verne, Viatge al centre de la Terra 

"Precisament de tan gastats corn estan, els termes grandiloquents gairebé no 
serveixen de res quan es tracta de donar expressió a l'insòlit, a 
l'extraordinari; això s'aconsegueix de forma més satisfactoria fent us de les 
paraules modestes, traient-les de la humilitat per elevar-les a la plenitud del 
seu significai." 

Thomas Mann 

35-



зс 



L'objecte d'aquest capítol, amb el quai donem inici al cos pròpiament analític de la tesi, 

és presentar la toponimia, o estudi dels noms de lloc, com a àmbit especific del 

coneixement. Partim de la base que la toponimia no és un camp del coneixement que es 

pugui enquadrar fàcilment en una o altra de les seves categories generals; com han posât 

en relleu nombrosos autors, que tindrem ocasió de tractar en el seu moment, son diverses 

les perspectives de la ciencia des de les quais es pot abordar l'estudi d'aquesta matèria. 

Per això, tot i que nosaltres pretenem tractar sobre toponimia des de la perspectiva 

concreta de la geografia, creiem important defiigir els plantejaments aprioristics i 

proposar, com a primer pas en l'anàlisi, una presentado general de la qüestió: és a dir, 

definir el sentit i l'abast d'un àmbit d'estudi com el que hem enunciat (els noms de Hoc), 

i, a continuado, esbrinar la idoneïtat de les diverses perspectives d'anàlisi en relació amb 

aquest àmbit. Sobre la base d'aquest primer pas, i atenint-nos a uns criteris purament 

logics, podrem centrar-nos en els capitols següents en un punt de vista ja especificament 

geografie. 

D'acord amb aquest plantejament inicial, fonamentarem la nostra anàlisi en tres punts 

basics. El primer pretén ser una aproximació al concepte de topònim, i ens ha de 

permetre també establir uns criteris essencials d'ordre terminologie i de mètode. El segon 

té una finalitat epistemologica, és a dir, pretén posar sobre la taula la qüestió concreta de 

la ubicado de la toponimia a cavali de diversos camps del coneixement. Per acabar, el 

tercer punt té un abast més concret, ja que fa referencia a la "significació" dels noms de 

Hoc: aquí, partint d'una sèrie de categories elaborades des de la lingüística, tractarem de 

plantejar l'especificitat de treballar amb un referent tan complex com és el de territori 

(que, de fet, és l'àmbit d'estudi per excel-lència del geògraf, però també té interés per al 

Hngüista). 
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1.1. Aproximació al concepte de topònim 

L'estudi del concepte de topònim no es pot desvincular de la problemàtica general de 

l'estudi dels noms. Una problemàtica que ha despertat l'interès de cientifics moh diversos 

-des de filòsofs a linguistes, passant per psicòlegs, antropòlegs i altres especialistes-, i 

que per si sola podría constituir un tema d'anàlisi amplissim. En aquest context, les 

limitacions inhérents a la nostra recerca (a les quais hem tingut ocasió de referír-nos en 

les pagines anteríors) ens porten a deixar de banda, ja d'entrada, plantejaments que 

podrien desviar-nos dels nostres objectius concrets. Tot i això, ens sembla imprescindible 

-i a això respon aquest primer punt del capítol- aproximar-nos d'una manera generíca al 

concepte de "nom de Hoc" i, de forma congruent amb el sentit general de la recerca, 

plantejar la problemàtica d'aquest concepte en una doble perspectiva; en relació amb el 

debat suscitât per la mateixa noció de "nom propi", i en relació amb la idea concreta de 

"Hoc", que té connotacions geogràfiques però també filosòfiques. 

1.1.1. Consideracions iniciáis 

L'estudi i el coneixement deis noms de Hoc (o noms propis geogràfics, o topònims, 

segons les equivalencies habitualment acceptades) ha desvetUat, en qualsevol època i 

amb independencia del context geografie, una curiositat i un interés que no s'han limitât 

als ambients estríctament academics. Tot i que, des del punt de vista epistemologie (o 

sigui, des de la teoría del coneixement), el concepte de topònim roman en una certa 

nebulosa, és indubtable que, com a fets linguistics referits especificament al terrítorí, els 

topònims tenen una amplia transcendencia a múltiples niveUs i són susceptibles d'afectar, 

en una mesura més petita o més gran, una coMectivitat d'usuaris nombrosa. 

Alguns dels autors que, en diversos contextos linguistics i culturáis, més han excel-lit en 

l'estudi de les disciplines relacionades amb la toponimia (particularment la lingüística), 

s'han referit en un moment o altre a aquesta qualitat essencial deis noms de lloc, a això 

que podríem dir-ne el seu tret singularitzador respecte al conjunt deis noms. Joan 

Coromines, per exemple, inicia d'aquesta manera els seus Estudis de toponimia 

catalana. 
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"L'estudi dels noms de Hoc és una de les coses que mes han desvetUat la curiositat 
dels eradits i àdhuc la de! pöble en general. És natural que sigui aixi. Aquests noms 
s'apliquen a l'heretat de que som propietaris, o a la muntanya que enclou el nostre 
horitzó, o al riu d'on traiem l'aigua per regar, o al pöble o la ciutat que ens ha vist 
néixer i que estimem per damunt de totes les altres, o a la comarca, el país o f estât 
on està emmarcada la nostra vida col-lectiva. ¿Com fora possible que l'home, que, 
des que té us de rao, es pregunta el perqué de totes les coses que veu i que sent, no 
cerques el d'aquests noms que tots tenim continuament en els Uavis?" 

(Coromines, 1965,1, p.7) 

En un sentît bastant similar, un deis grans estudiosos de la toponimia francesa, Albert 

Dauzat, encapçala una de les sèves obres mes conegudes, La Toponymie française, amb 

una cita d'un altre autor tingut per classic, Gaston Paris: 

"Quina cosa podríeu trobar mes preciosa, mes interessant, más agradablement 
colpidora que aquests noms, que venen a reflectir la primera impressió que la 
nostra patria, la terra on vivim i que estimem, amb les seves formes salvatges o 
amables, els seus angles o eis seus contoms, els seus aspectes canviants de color i 
de vegetació, ha deixat en els ulls i en l'anima dels homes que Than habitada abans 
de nosaltres, els seus descendents." 

(Dauzat, 1971, p. 9) 

Al seu torn, un autor fonamental dins la linguistica hispánica com és Ramón Menéndez 

Pidal fa unes consideracions molt similars a les anteiiors a les pagines iniciáis de 

Toponimia prerrománica hiqmna. Tot referint-se a la dìmensió popular dels noms de 

lloc, en la seva gènesi i en el seu us, Menéndez Pidal al'ludek també a allò que s'ha 

anomenat el "principi de permanencia" dels topònims, la seva particular supervivencia en 

el temps: 

"Los nombres de lugar son viva voz de aquellos pueblos desaparecidos, transmitida 
de generación en generación, de labio en labio, y que por tradición ininterrampida 
llega a nuestros oídos en la pronunciación de los que hoy continúan habitando el 
mismo lugar, adheridos al mismo terruño de sus remotos antepasados; la necesidad 
diaria de nombrar este terruño une a través de los milenios la pronunciación de los 
habitantes de hoy con la pronunciación de los primitivos." 

(Menéndez Pidal, 1952, p.5) 



La "permanencia" a través del temps és una de les qualitats dels topònims que mes ha 

cridat l'atenció dels estudiosos i que, en definitiva, ha portât a parlar de la seva 

especificitat dins el conjunt dels noms propis; una especificitat caracteritzada, en 

qualsevol cas, per la dificuhat d'analitzar-los d'acord amb els métodes i criteris d'estudi 

habituais. Com ha assenyalat Vicenç M. Rosselló, 

"[Els topònims] són páranles peculiars, no del tot corrents, que desafien el 
tractament habitual dels gramàtics. Són més resistents, tossudes, obstinades; no 
sempre compleixen les lleis, adesiara xerriquen, es fan notar, emergeixen. Acaben 
per captivar-nos." 

(Rosselló, 1998, p . l ) 

Més enllà d'aquestes consideracions sobre el sentit essencialment coMectiu (o sigui, de 

"coMectivitat d'usuaris") dels topònims, i sobre la seva peculiar dimensió temporal -

questions, totes dues, reconegudes amb un carácter que gosariem qualificar de general-, 

és intéressant de recoUir aquí les reflexions que es plante] a el quebequès Henri Dorion a 

propòsit de la "pertinença" dels noms de Hoc; unes reflexions que el porten a esmentar la 

memoria coMectiva com a punt de referencia basic a l'hora d'abordar la naturalesa del 

topònim com a mode de comunicació: 

"El nom de Hoc és albora propietat de ningú i de tothom. Si és posseït d'alguna 
manera, ho és per la memòria coMectiva. És agafat en préstec pels usuaris, en el 
ben entés que l'ús pot modificar l'objecte del préstec. Perqué el nom de Hoc és 
abans que res un mode de comunicació, alhora que un testimoni del context del seu 
origen, com també de les sèves transformacions i de tot aUò que les mateixes 
transformacions testimonien" 

(Dorion, 1993, p. 9) 

En qualsevol cas, i a banda de la multiplicitat d'aproximacions que, des de diverses 

perspectives de la ciencia, s'han suscitât en relació amb l'essència dels noms de Hoc, no 

podem deixar en un segon pia allò que, per la nostra part, considérera com la primera 

constatado a fer en abordar una temàtica complexa, elusiva i diversificada com la 



toponimia; la manca d'una teoria general minimament sòlida, sobre la qual fonamentar un 

cert cos de doctrina sobre eis noms de Hoc, sobre el seu abast i sobre el seu significat 

profund. Tal com indicàvem nosaltres mateixos en un treball de l'any 1996, 

"{...) Es troben a faltar, per part dels estudiosos de l'onomàstica en generai i de la 
toponimia en particular, unes bases teòriques minimes sobre les quais poder 
treballar amb comoditat, a recer de l'ombra persistent de la incertesa. A manca 
d'uns conceptes fonamentals ciar s que puguin orientar els rerefons de la nostra 
tasca, hem optât, la major part de nosaltres, per una via pragmàtica: prescindim 
dels grans principis, dels grans interrogants -en la mesura possible, és ciar. 
Treballem en onomàstica, en antroponimia, en toponimia... Duem a terme esmdis 
de mena molt diversa: recerca etimològica, inventaris de noms, estudis sobre 
tipologies de noms, sobre camps semantics, etc., etc. Fem estudis aplicats de tota 
mena dins aquest gran univers del coneixement conegut com a onomàstica o 
ciencia dels noms. Tot això i mes, si és possible. Però no ens pregunteu sobre el 
significat concret dels conceptes: on comença i on acaba un nom propi, quins noms 
poden considerar-se topònims i quins no, com podem formular una classificació 
concreta i precisa de la toponimia. No ens ho pregunteu, perqué nosaltres mateixos 
hem procurât deixar-ho de banda. No ens ho pregunteu perqué, en el fons, potser 
hauriem de reconèixer que el gran aparell de recerca que hem élaborât i del quai 
ens servim -llibres, revistes, diccionaris, tesis, articles, bases de dades, mapes de 
totes les mides i a totes les escales- empara i dissimula els interrogants mes 
profunds que queden al darrere. Aquells interrogants que sotgen el cientific -
qualsevol cientific, certament- quan es pregunta sobre les raons de ser i el sentit de 
la seva ciència." 

(Tort, 1996, p. 2) 

1.1.2. Acotacions terminologiques bàsiques 

Un estudi com el que estem duent a terme, que pretén abordar amb tota l'amplitud 

possible l'anàlisi de les interaccions entre el territori i el fet de la nonûnacio, exigeix, com 

a premissa fonamental, l'acotaciô de l'abast i del sentit que es vol donar ais termes basics 

a utilitzar. Tot i que no ignorem que la terminologia relacionada amb l'onomàstica -és a 

dir, amb els noms propis en general- és subjecta a controvèrsia, a causa de la mateixa 

indefiniciô conceptual a que abans al-ludiem, i a reserva de considerar aquesta qüestió 

amb més profimditat en un altre epigraf, es fa ara imprescindible aclarir el sentit 

fonamental que donem -i que donarem, en general, al llarg de tot l'estudi- a paraules i 

conceptes clau com ara topònim i toponimia. 
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D'entrada, assenyalarem que fem nostra, a efectes de tota l'anàlisi global, la definició de 

topònim que registren, d'una manera concomitant, els dos diccionaris considerats com a 

normatius de la Uengua catalana i espanyola: "nom propi de Hoc" (1). Es tracta d'una 

definició oberta o molt amplia, que Moreu-Rey acota una mica més sense desviar-se del 

seu sentit essencial: 'TSÍom propi que serveix per a distingir un Hoc precis i unie en un 

context donat" (Moreu-Rey, 1995, p. 45) 

Val a dir que la definició última ens interessa en particular per la seva concisió i perqué, 

en el fons, no la creiem incompatible amb altres intents, més elaborats, que s'han 

proposât per a conceptualitzar d'una manera precisa la idea de topònim. Entre aquests 

intents creiem convenient de fer-nos ressó del que formula el mateix Moreu-Rey en una 

de les seves obres sobre toponimia considerades com a fonamentals: 

"Hom entén per noms de Hoc -o noms geogràfics- en el sentit més ampli de la 
paraula, tots els noms simples o expressions compostes que designen els indrets 
habitats, tant actualment com antigament (noms de països, de comarques, de 
territoris de tota mena, d'aglomeracions urbanes o rurals -ciutats, viles, pobles i 
Uogarets-, o subdivisions d'aquestes aglomeracions -barris, ravals, carrers, places-, 
o d'edificis aïllats de totes les categories, etc.); com també els llocs deshabitats 
(partides, peces de terra, llocdits, objectes caracteristics); els noms del relleu 
interior o coster (anomenats també "orònims"): de muntanyes, plans, altiplans, 
illes, caps, cales, badies; els noms de Hoc de l'aigua (dits també "hidrònims"), 
corrent o estancada, terrestre o marítima: mars, llacs, rius i rieres, torrents, fonts, 
estanys, aiguamolls; els noms de les \àes de comunicació. I, naturalment, tant si es 
tracta de noms utilitzats encara com si es tracta de noms en desús o preterits." 

(Moreu-Rey, 1965 i 1982) (2) 

D'altra banda, en relació amb el concepte de toponimia, el Diccionari de la llengua 

catalana recull una doble accepció, un doble significai, que ens sembla convenient de 

respectar al Harg de la nostra anàlisi: d'una banda, defineix la toponimia com "la branca 

de l'onomàstica que estudia els topònims"; de l'altra, considera que aquest mateix terme 

significa també "conjunt de topònims" (3). Respecte d'aquest doble sentit de la paraula 

-que el Henguatge comú habitual havia consagrat ja molt temps enrere-, val la pena 

d'assenyalar que, en el cas de la Hengua espanyola, el diccionari normatiu només recull el 

primer sentit, i, encara, expressat a manera de circumloqui: "Estudio del origen y la 



significación de los nombres propios de lugar" (4). Segons el nostre criteri, més aviat ha 

de tractar-se d'una mancança, ates que també en castella, segons que ens consta, és 

habitual d'emprar la paraula 'toponimia' en els dos sentits expressats. 

No volem deixar per clos l'apartat terminologie sense referir-nos a uns altres termes, 

intimament relacionats amb topònim i amb toponimia, i objecte d'una certa ambivalencia 

en relació amb el seu significat, si més no en el nostre context cultural i linguistic: ens 

referim ais termes de corònim i de coronimia. Enfi-ont d'una certa tradició -no 

homogénia, en qualsevol cas- en el sentit de considerar el terme corònim com a 

equivalent de "nom generic de Hoc" (en aquesta linia, Moreu-Rey, 1995), els canadencs 

Dorion i Poirier, en una obra dedicada específicament a la terminología geogràfica, 

proposen per a aquest terme un sentit diferent. Corònim seria, per a aquests dos autors, 

"Qualsevol nom de Hoc que designa un espai o una forma qualsevol d'entitat geogràfica, 

sigui de naturalesa puntual, lineal o espacial." Més endavant, assenyalen que "aquest 

terme té un sentit molt ampli i s'aplica ais noms de Hoc terrestres, submarins o 

extraterrestres." (Dorion i Poirier, 1975, p, 30). Al seu torn, el terme coronimia designa 

la "ciencia que estudia els noms de les diferents parts de l'espai." A fi de precisar més bé 

aquesta noció, mes endavant afegeixen que "l'objecte d'aquesta ciencia va, quant a 

l'aspecte dimensional, de fets puntuáis o lineáis fins ais espais més vastos, fins i tot els 

extraterrestres" (Dorion i Poirier, 1975, p. 30-31) (5). Tot i que, des del nostre punt de 

vista, aquests dos termes esmentats, en el sentit en qué han estât definits, no son 

incompatibles amb la idea de 'topònim' i de 'toponimia' que ha estât precisada amb 

anterioritat (ja que, de fet, 'corònim' i 'coronimia' representen tan sols ima "extensió" 

del significat d'aqueHs dos termes), no creiem necessari utUitzar-los amb carácter 

habitual a efectes d'aquest estudi. Segons el nostre criteri, en el mon de l'onomàstica i de 

la toponimia catalanes, ara per ara, no s'ha dut a terme una reflexió intema amplia i 

profimda en relació amb els aspectes terminologies i conceptuáis de la matèria, i a la 

práctica això es tradueix en una certa disparitat en la interpretado que fan uns autors i 

uns altres d'alguns termes ambivalents (o polivalents). Consegüentment nosaltres 

preferim, ara i aquí, no compHcar el diseurs amb la introducció d'una terminologia no 

establerta amb carácter general, i ens limitarem a emprar -amb la màxima propietat 

possible, en tot cas- els termes habitualment més utilitzats i més acceptais. De la mateixa 

manera, intentarem evitar de caure en les subdivisions inacabables de qué a vegades ha 



estât objecte la toponimia, que poden haver estât utils per a ordenar una determinada 

informado, però que sovint han comportât el perill de dificultar la sistematització mes 

lógica i mes elemental deis conceptes. 

1.1.3. Unes notes sobre l'especificitat dels noms de lloc 

Hem tingut un interés especial, en els primers epígrafs del capítol inicial de la tesi, a fer 

unes remarques conceptuáis i terminologiques que ens semblen essencials en relació amb 

el conjunt de la recerca; bàsicament, perqué aixó ens estalvia haver de plantejar aqüestes 

questions en capítols menys avinents. En aquest context, abordem a continuado una 

qüestió que tampoc no és aliena al contingut de la recerca: Vespecificitat deis noms de 

Hoc, entesa en una dimensió doble: en els topònims en tant que "noms propis" i en els 

topònims en tant que noms referits a "Uocs". 

11.3.1. L'especificitat deis noms de Hoc en tant que "noms propis" 

Sobre la base de les consideracions fetes fins ara, l'aprofimdiment progressiu en els 

aspectes conceptuáis que ens plantegem en aquest epígraf ens obliga a situar, d'una 

manera mínimament precisa, l'especificitat dels noms de lloc dins el conjunt dels noms 

propis. Hem de reiterar aquí novament, en qualsevol cas, que ens movem dins un terreny 

molt inestable, que ha suscitât aproximacions molt diverses i sovint contraposades i que, 

per regla general, han procedit sobretot dels camps de la filosofia i de la lingüística. Tot i 

que no creiem que, en tant que geògrafs, hàgim d'introduir nous arguments, si que ens 

sembla adient que, des de la geografia, com a disciplina que estudia especificament el 

territori (i per tant, uns "elements" o "fets" relatius al territori, com son els noms de 

Hoc), es faci una atenció especial als termes i al sentit essencial de la discussió. 

Dit això, vai la pena d'assenyalar, d'una manera sintètica, que els especiaUstes en la 

matèria han destacat sovint les dificultáis per a delimitar amb claredat les categories de 

"nom comú" i de "nom propi". Des de l'òptica concreta de la Hengua, Moreu-Rey ha 

recordat, tot citant el filòsof Ferrater Mora, que "no sempre resuha fàcil de saber perqué 

un nom és usât com a propi", i que, segons l'historiador de la Hengua fi-ancès Ferdinand 

Brunot, "la distinció entre el nom propi i el nom comú és fi-àgil i convencional" (Moreu-



Rey, 1995, p. 45). Al seu torn un altre lingüista, Josep Moran, que ha fet récemment una 

sintesi sobre la qüestió, titulada expressivament Consideracions sobre l'onomàstica, fa 

notar que la millor definició lingüística de nom propi "és encara la tradicional, que 

remunta a Dionis el Traci, segons la qual els noms substantius es divideixen en dues 

categories, els comuns o apeMatius, que expressen una idea general, i els noms propis, 

que designen una idea individuar (la cursiva és nostra) (Moran, 1996, p. 5) (6). 

Tot i la inclinació que mostra Moran per la definició "tradicional" de nom propi, s'ha de 

tenir en compte que aquesta qüestió, emmarcada dins el debat sobre la naturalesa del 

nom, ha estât tractada per autors significatius de totes les époques, des deis antics (Plato, 

Aristótil) fins als contemporanis (Husserl, Frege, Wittgenstein, Carnap), passant pels 

medievals (Tomás d'Erfijrt) i els modems (Hobbes, Locke, John S. Mill, Taine) (7). Tot i 

que seria impropi, per part nostra, intentar fer una anàlisi de detall sobre els punts de 

vista d'uns autors i uns altres sobre el problema, sí que val la pena d'esmentar un filósof 

contemporani, Bertrand Russell, que s'ha referit en diverses ocasions a la problemàtica 

dels noms propis tot fent-se ressò de les seves implicacions en relació amb la historia i la 

geografia. 

En una de les seves obres dedicades al món del coneixement. Human Knowledge. Its 

Scope and Limits (Russell, 1948), i en el marc d'un capítol dedicat tot ell a analitzar els 

noms propis, aquest autor considera cinc possibílitats d'aproximació a la naturalesa del 

nom propi: des de la metafisica, la lògica, la física, la sintaxi i la teoria del coneixement. 

A efectes de la nostra anàlisi, ens fixarem particularment en l'enfocament fisic, pel fet 

d'estar implicat d'una manera directa amb els conceptes d'espai i de temps. 

Aixi dones, per a Russell, des del punt de vista fisic "un nom propi és una paraùla que 

designa qualsevol porció continua d'espai-temps que ens interessi suficientment." Ara bé, 

continua aquest autor, "si és aquesta la fimció dels noms propis, aquests son innecessaris, 

ja que qualsevol porció d'espai-temps es pot descriure per les seves coordenades" (al 

respecte, Russell reporta diversos arguments de Carnap -filòsof contemporani seu-, en el 

sentit que el mètode de designado per noms propis correspon a un estadi menys 

desenvolupat de la ciencia, i que tendeix a èsser substituït per coordenades espacio-

temporals, molt més avantatjoses metodològicament). Tot i això, Russell puntualitza 



que, fora del pia teorie, no es pot prescindir totalment dels noms propis i substituir-los 

per coordenades: "Potser podem reduir-ne el nombre, però no podem evitar-los 

completament. Sense noms propis podem formular tota la fisica teòrica, però cap part de 

la historia o de la geografia" (Russell, 1948, pp. 87-90). 

No s'acaben aquí les consideracions de Russell sobre el tema. A l'epígraf següent ens hi 

tomarem a referir, a propòsit de les dificultats que comporta la determinaciò concreta 

d'una noció complementaria de la de nom propi: la noció de Hoc. 

11-3.2. L'especificitat dels noms de Hoc en tant que referits a '1locs" 

Si la noció de "nom propi", com hem tingut ocasió de veure, ja és en si mateixa difícil 

d'abordar, essencialment a causa de la seva ambivalencia, una cosa similar podriem dir 

respecte a la noció de "Hoc", que presenta, semblantment a l'anterior, unes impUcacions 

filosòfiques que no es poden tampoc deixar d'esmentar. Val a dir, en qualsevol cas, que 

la idea de Uoc (en el sentit més ampü possible de l'expressió) ha estât sovint abordada, a 

diferencia del que succeïa amb el nom propi, des de determinades perspectives de la 

reflexió geogràfica. Fins i tot un dels corrents del pensament geografie més innovadors, 

sorgit a les darreres décades i en bona part lligat al mon anglosaxó, la denominada 

geografìa humanista, ha desenvolupat entom de la idea de "Hoc" alguna de les sèves 

aportacions més significatives. Al segon capítol de la tesi, en qué analitzarem en detall les 

impHcacions geogràfiques de la toponimia, tmdrem ocasió de referir-nos-hi d'una manera 

particular. 

Des del punt de vista fifliosòfic, tot i que la idea de "Hoc" no ha originai una diversitat 

d'interpretacions tan amplia com la de "nom propi", ha esdevingut també, en alguna 

mesura, un terreny propici per a l'especulació i el débat. En aquest sentit, Ferrater (1979) 

destaca que un dels punts de confi-ontació principals, entre els filòsofs, ha estât la 

delimitació dels conceptes d'espai i de Hoc; per a alguns autors, aquests dos conceptes 

son idèntics, mentre que per a altres son conceptes contraposats. En qualsevol cas, 

Ferrater remarca que, al Uarg de la historia de la filosofia, hi ha hagut aportacions sobre 

la idea de "Hoc" d'una gran significado, com ara la d'Aristòtil (que hi dedica el Uibre IV 
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de la seva Fisica), la de Kant (que introdueix el concepte de lloc transcendental) o la de 

Bergson (que estudia a fons la idea de "Hoc" en la filosofia d'Aristòtil). 

Deixem, dones, apuntada la problemàtica sobre la naturalesa del "lloc" i ens limitarem, 

per iMustrar la relativitat del concepte a qué ens estem referint, a recoUir una reflexió de 

Bertrand Russell sobre l'espai i el temps (Vaquí i Vara), i sobre les dificultáis que 

planteja la concreció d'aquests dos conceptes com a determinants de 1'experiencia 

humana. En el capítol de l'obra citada abans (Russell, 1948), titulat "Conebcement 

individual i coneixement social", l'autor es refereix d'una manera explícita i viva, i 

acudint novament a exemples de la geografía; a la impossibilitat práctica de formular un 

concepte de lloc (un "aquí", seguint la seva terminologia) que pugui tenir la mateixa 

signifìcació per a tothom, amb independencia del context: 

"Tot el nostre coneixement de successes irradia d'un centre espaciotemporal que 
és la petita regió que ocupem en el moment present. 'Aquí' és un terme vague: en 
la cosmologia astronòmica, la Via Làctia pot ser 'aquí'; en l'estudi de la Via 
Làctia, 'aquí' és el sistema solar, en l'estudi del sistema solar, 'aquí' és la Terra. La 
ciencia pretén eliminar 1' 'aquí' i 1' 'ara'. Quan es produeix un esdeveniment a la 
superficie terrestre, establim la seva posició en la multiplicitat espaciotemporal 
mitjançant l'assignació de latitud, de longitud i de data. Consegüentment, ja no hi 
ha res personal en aquests calculs, en la mesura que ens donem per satisfets amb 
formulacions numériques el significai de les quals no s'investiga amb gaire detall. 
Un cop decidil arbitràriament que la longitud de Greenwich i la latitud de 
l'Equador assenyaien el punt zero, se segueixen altres latituds i longituds. Però ens 
podem preguntar: qué es 'Greenwich'? No és un tipus de terme que hagi 
d'aparéixer en un examen imparcial de l'Univers, i la seva definició no és 
matemàtica. La millor manera de definir 'Greenwich' és portar-hi un home i dir-li: 
'Greenwich és aquí'. Si algú altre ja ha determinal la longitud i la latitud del lloc on 
ens trobem, 'Greenwich' pot definir-se per la seva latitud i longitud respecte a tal 
lloc, per exemple, es troba tants graus al nord i lanls graus a l'est de Nova York. 
Però això no permet prescindir de 1' 'aquí', que ara sera Nova York en comptes de 
Greenwich. 

"A mes, és absurd definir Greenwich o Nova York per la seva latitud o longitud. 
Greenwich és un lloc real, habitat per persones reals i que té edificis anteriors a la 
data en qué es va destacar la seva posició destacada com a longitud. Per 
descomptat, podem descriure Greenwich, però sempre poi haver-hi una altra ciutat 
amb les mateixes caractéristiques. Si volem estar segurs que la nostra descripció no 
s'aplica a cap altre lloc, l'unica manera d'aconseguir-ho és mencionant la seva 
posició en relació amb algun altre lloc; per exemple, assenyalant que es troba a 
tantes milles a l'est del Pont de Londres. Però aleshores haurem de definir el Pont 
de Londres. Tard o d'hora ens haurem d'enfrontar amb la necessitai de definir 



algún altre Нос с о т а 'aquí', i aquesta sera una definició egocèntrica perqué el Нос 
en qüestió mai no és 'aquí' per a tothom." (8) 

(Russell, 1948, pp. 19-20) 

Com a complément de la reflexió de Russell, incloem a continuado un text una mica 

atipie (un fi"agment de guió cinematografie) però que, a criteri nostre, reflecteix d'una 

forma molt clara la càrrega de subtHesa inhérent a la noció de lloc. Es tracta, 

concretament, de la pel-Hcula "Smoke" (és a dir, "Fum"), realitzada als Estats Units l'any 

1994 i que signen Wayne Wang i Paul Auster. De fet, hi ha un llarg passatge de la 

peMicula que representa, en certa manera, la descoberta d'un "Hoc" i de les seves 

connotacions especifiques, per part d'un dels protagonistes. A continuació transcrivim el 

diàleg d'aquest passatge: és una conversa entre 'Paul', escriptor, i 'Auggie', estanquer i 

amie seu. La "particularitat" de Г escena consisteix en la progressiva descoberta, per part 

de Paul, d'una sèrie de facetes desconegudes del seu amie: sobretot, la seva dèria per 

fotografiar, cada dia del món, un "mateix" Hoc: la cantonada on hi ha el seu estañe. 

Durant el seu desenvolupament hi ha un canvi d'actitud molt significatiu per part de 

Paul: allò que sempre havia considérât com un indret indiferenciat, sense valor com a 

"lloc propi", esdevé progressivament un indret personalitzat i, fins i tot, inesperadament 

vinculat amb la seva propia peripecia vital: 

(Paul) - "No sabia que fessi s fotos." 
(Auggie) - "Podria dir que és un 'hobby'. Només hi dedico cinc minuts al día. Però 
tots els dies: plogui, nevi o pedregui. Com ara el carter..." 
(P.) - "Escolta, tu no ets un individu que es limiti a cobrar darrere del mostrador..." 
(A.) - "Aixó és el que la gent es pensa. Però no vol dir que necessàriament sigui 
aixi.." 

[Ara Paul fiilleja l'album d'Auggie. I, tot girant fiiHs, s'adona que totes les fotos 
corresponen al mateix indret: la cantonada on hi ha ubicat Г estañe] 
(P.) - "Escolta tu, totes són iguals..." 

(A.) - "Exactament. Més de quatre mil fotos del mateix lloc: la cantonada del 
carrer Tercer amb la Séptima Avinguda, a les vuit del mati. Quatre mil dies seguits, 
i amb tota mena de temps... Per això mai no marxo de vacances; he d'estar alla 
sempre: al mateix lloc, cada mati i a la mateixa hora" 
(P.) - "Mai no havia vist una cosa aixi..." 

(A.) - "És el meu 'projecte'. Com t 'ho diria ... L'obra de la meva vida." 
(P.) - 'TÉs sorprenent. Però... no ho acabo d'entendre. Com se't va acudir la idea 
d'aquest... 'projecte'?" 
(A.) - "No ho sé ben bé ... Potser perqué, en el fons, és la meva cantonada... És a 
dir: és una petita part del món, on passen coses com a qualsevol altre Hoc... És una 
crònica del meu racó de món..." 



(P.) - "Impressionant..." 
[Paul va passant foils; acaba un àlbum i en comença un altre.] 
(A.) - "No ho podrás entendre si no vas més a рос a рос..." 
(P . ) -"Qué vols dir?" 
(A.) - "Que vas massa de pressa. Gairebé no mires les fotos." 
(P.) - "Però si totes son iguals..." 
[Auggie expressa en veu alta els seus pensaments, mentre Paul va repassant, ara 
amb lentitud, les fotos de l'album.] 
(A.) - "Го/ej son iguals, però cadascuna és diferent de les altres: hi ha dies amb 
boira i dies assolellats; tens Hums d'estiu i Hums de tarder; dies laborables i dies 
festins. Tens gent amb abric i botes d'aigua, i gent amb camiseta i pantalons curts. 
A vegades és la mateixa gent, a vegades és una de diferent. A vegades, les 
persones diferents es converteixen en les mateixes, i a vegades unes i altres 
desapareixen... La Terra gira al voltant del Sol, i cada dia la Нгш solar ens il-lumina 
des d'un angle diferent..." 
[Paul mira ara l'estanquer, i toma a repassar amb parsimònia les fotos de l'album.] 
(P.) - "A рос a рос, no?" 
[Auggie assenteix] 
(A.) - "Això és el que recomano... Un mati, un altre mati, un altre... El temps 
mante sempre el seu ritme." 
[Paul s'entreté ara amb cada foto. Tot d'una s'atura en una d'eHes: davant la 
"cantonada" de sempre, una dona creua apressada el carrer,] 
(P.) - "Valga'm Déu... Mira, és Helen!" 
(A.) - "Si, és Helen. Apareix en moites fotos d'aqueH any, abans de la malaltia... 
Devia anar cap a la feina..." 
(P.) - "És Helen... Mira-la, la pobra Helen!" 
[Paul, veient la foto de qui havia estât la seva dona, no pot ara reprimir l'emoció i 
esclata en plors. Auggie intenta consolar-lo. Següent escena: apareix la 
"cantonada" de sempre, al dia següent. Dempeus, amb la. càmera sobre el tripode, 
Auggie prepara una nova foto...] 

[Els subratUats són nostres.] 

1.1.3.3. A manera de recapitulado 

Les reflexions fetes en els dos epígrafs precedents, i en el mare del primer capítol 

d'aquest estudi, ens han permés explicitar aUò que es pot considerar com un problema 

consubstancial en relació amb la noció de nom propi de Hoc (o sigui, topònim): la 

relativitat conceptual que afecta, d'una manera intrínseca, tant la noció de "nom propi" 

com la noció de "Hoc". Ens movem, dit en poques páranles, dins la categoria dels fets 

particulars, únics, singulars: en páranles de Bertrand RusseH, els "fets en bmt". O sigui, 

els fets de la historia i de la geografia, acceptats com a tais fets per la majoria de 
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nosaltres i que son pressuposats per la ciencia; és a dir, que formen la base sobre la qual 

s'aixeca l'edifici de la ciencia (Russell, 1949, p. 60). 

No voldríem que aqüestes consideracions s'interpretessin com una constatado de la 

impossibilitat d'abordar l'estudi rigorós de la temàtica que ens ocupa. Ben al contrari: la 

nostra pretensió és, senzillament, deixar aclarits, en la mesura possible, els pressupòsits 

iniciáis, el punt de partida. Que ens moguem dins un terreny afectat de pie per la 

relativitat, per la impossibilitat d'acotar d'una manera sólida els conceptes nuclears de 

l'anàlisi, no vol dir que l'estudi no es pugui dur a terme, o que estigui condemnat de bon 

principi a uns résultats equivocáis. Tal vegada aquest és el repte de fons: abordar l'estudi 

d'una matèria que, malgrat no oferir la certesa de cap agafador segur, és un reflex directe 

del món real, de l'existència humana sobre la terra. Una matèria que, de cara al seu 

estudi, exigeix com a única condicio l'acceptació de la naturalesa elusiva, controvertida, 

zigzaguejant, dels fets particulars. 
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•1-2. La toponimia^ cruïlla interdisciplinàrìa 

El present epigraf té un enfocament de caire essencialment epistemologie; és a dir, tracta 

de plantejar la rao de ser de la toponimia com a camp del coneixement i, més 

concretament, d'aclarir la seva "posició" dins el conjunt de camps de coneixement. En 

relació amb aquesta qüestió partim d'una constatació inicial: que es tracta d'un 

coneixement que podriem qualificar "de sintesi", en el sentit que involucra matèries de 

naturalesa diversa. En aquest sentit, i de forma similar al que succeeix amb altres 

disciplines de sintesi, pensem que val la pena, almenys d'entrada, no considerar-la 

estrictament corn una "parceMa" determinada del coneixement, perfectament delimitable 

respecte a qualsevol altra "parceMa", sino entendre-la com una perspectiva d'estudi 

capaç d'integrar mètodes i criteris procedents de disciplines molt diverses. 

1.2.1. Plantejament de la qüestió: la posició de la topom'mia com a camp del coneixement 

La toponimia, en tant que '%ranca de l'onomàstica que estudia els topònims" (9), ha 

estât considerada per la major part de tractadistes modems com una disciplina "de 

confluencia": és a dir, com una disciplina que no es pot adscriure a un camp de 

coneixement estricte i tancat, sino que, per la seva naturalesa peculiar, pot ser abordada 

d'una manera fiíictífera i complementaria des d'una gran diversitat de perspectives. Es 

podría dh-, en un cert sentit, que la toponimia implica un nombre considerable de 

coneixements, però integráis no d'una manera directa o 'Vertical" (o siguí, com a "suma" 

de disciplines, cosa que emmenaria a parlar de pluridiscipfínarieíat), sino més aviat de 

forma indirecta o horitzontal. És per akò que gosariem qualificar-la com un coneixement 

míerdisciplinari; és a dir, un coneixement que s'imbrica amb els coneixements implicats 

sense confondre-s'hi, que s'hi interrelaciona sense negar-los. En virtut d'aquesta 

interdisciplinarietat, la relació que, en el terreny dels fets, queda establerta entre la 

toponimia i la diversitat de conebcements que conflueixen en el seu estudi no és tant de 

competencia com de cooperado instrumental. Dit d'una altra manera: a l'hora d'estudiar 

el sentit i el significat dels noms qualsevol aproximado analítica pot ser útil, provingui 

d'on provingui, si serveix per a aportar alguna ciancia a la qüestió que convé desxifirar. 
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En general, els tractadistes, quan s'han proposât establir la definició i l'abast de la 

toponimia, s'han referit d'una manera específica a la seva naturalesa interdisciplinària; 

unes vegades fent èmfasi en les matèries que hi teñen una major relació, i altres vegades 

posant l'accent en la importancia que pot arribar a representar una determinada 

perspectiva d'anàlisi. Poirier (1965), per exemple, paria dels tres grans blocs de "ciències 

auxiliars de la toponimia" que son, segons el seu criteri, la historia, la geografia i la 

lingüística (concretament, la dialectología i la fonètica). Dauzat, en canvi, incideix en 

particular en el vessant psicologie i sociologie quan assenyala que "aquesta ciencia [la 

toponimia] constitueix d'entrada un capítol precios de psicologia social. Tot ensenyant-

nos com s'han désignât, seguint les époques i els medís, les viles i els pobles, les 

propietats i els camps, els rius i les muntanyes, ens fa comprendre millor l'anima popular, 

les seves tendencies místiques o réalistes, els seus mitjans d'expressió" (Dauzat, 1971, p. 

9). Al seu torn, Querol defensa, amb arguments fonamentats en la propia naturalesa de la 

disciplina, la nécessitât d'unes actituds epistemològiques explícitament obertes. I és que, 

per a eli, "la toponimia estudia un material que conté tantes informacions que poden 

existir innombrables maneres de recuperar-les, i que cap d'elles no ha de bandejar les 

altres; aixi, es deixa la porta oberta a possibilitats que ni se'ns haurien acudit i que des 

d'altres punts de vista son d'aliò mes évidents." (Querol, 1995, p. 65). 

De la seva banda, Moreu-Rey a Els nostres noms de lloc, i Dorion, a Les relations entre 

la toponymie et les autres sciences humaines, dos textos relacionats d'una manera 

significativa amb la qüestió que ens ocupa, proposen una caracterització amplia de 

l'objecte i l'abast de la toponimia. Una caracterització plantejada des de dues 

perspectives diferents, però convergents pel que fa al seu sentit essencial; 

'Ъа toponimia pertany a les anomenades ciències humanes, com ho son les 
diferents branques de la historia, la historia de l'economia i de les institucions, la 
sociologia i l'antropologia cultural, la geografia humana, la lingüística i la filologia 
(...). La toponimia utilitza bàsicament els servéis de tres altres ciències; la historia, 
la lingüística i la geografia, però ha de recórrer també sovint a auxilis 
suplementaris; l'epigrafia i l'arqueologia, Parxivistica i la paleografia, l'etnografia i 
el folklore, la psicologia social, la topografia, la botànica... Inversament, la 
toponimia ajuda i ajudarà cada dia més aqüestes ciències. Ja és considerada com un 
dels moh utils auxiliars de la recerca humana. A рос a рос, la toponimia en 
particular com l'onomàstica en general, ha dépassât l'estadi infantil on se la volia 
mantenir. Els estudis onomàstics al nostre país no havien passât, salvant timides 
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incursions, de 1'etapa atomistica, o, en tot cas, simplement taxonómica i 
classificatòria; recerca d'etimologies individuals, inclusió de topònims en périodes 
linguistics o histories. (...) Sembla arribat el moment de transcendir al grau superior 
de maduresa, on la toponimia i l'onomàstica poden ser considerades com a 
dédicacions majors d'edat entre les ciències de l'home, i no com a serventes pobres 
de la filologia o l'etimologia." 

(Moreu-Rey, 1982, p. 11) 

"Recordem primerament que la toponimia, com nombroses ciències humanes, 
s'inscriu dins la doble dimensió de l'espai (la fimció toponímica) i del temps (la 
memòria toponímica). La toponimia té, dones, una relació essencial amb la 
geografia (els noms de lloc en són el vocabulari propi) i amb la historia (en la 
mesura que els noms esdevenen el testimoni, enllà del temps, d'una determinada 
relació home-Hoc). El nom de lloc és un signe linguistic i, com a tal, interessa a la 
semiologia, és l'expressió de la percepció d'un comportament que implica la 
psicologia, sobretot la psicologia social. Finalment, l'anàlisi morfològica o 
semàntica del nom, tant el seu origen com en la seva evolució posterior, són cosa 
de la lingüística i de la psicolinguistica, mentre que l'anàlisi sintètica o sinóptica de 
grans contingents de noms queda per al camp de la socioHngüística i pot 
desembocar en estudis pròpiament sociologies." 

(Dorion, 1984, p. 103) 

Com a complement d'aquest text, reproduim a la figura 1.1 I'esquema que el mateix 

autor inclou a la pàgina 105 de rarticle esmentat. En aquest esquema es proposa una 

manera d'entendre la toponimia com a disciplina situada en la intersecció (o cruïlla) de 

tres grans vectors; la geografia (vector espai), la historia (vector temps), la lingüística 

(vector comunicació). Es tracta, senzillament, de l'expressió gràfica de fargumentació 

que es desenvolupa tot al Harg del text 

1-2.2, La perspectiva lingüística i el seu carácter preeminent. Idoneïtat i insuficiències 

que presenta 

L'estudi científic de la toponimia, i de Fonomàstica en general, ha començat en dates 

molt recents, i els especialistes coincideixen a assenyalar que els seus inicis no es 

remunten més enllá de mitjan segle passât (en aquest sentit, Coromines, 1965, i Moreu-

Rey, 1982). Tot i això, el repas de la bibliografía actualment disponible sobre la matèria 

deixa entreveure ben aviat que, tant en el nostre context com a nivell internacional, la 
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Figura 1.1. La toponimia, a cavali de la geografia, la lingüística i la historia. 

O R 

Font: Dorion, H. (1984). Les relations antre la topomynm et l»s autre$ sciences humaines, p. IOS. 
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perspectiva lingüistica o filològica ha prédominât sobre totes les altres perspectives 

d'anàlisi. Els noms de Hoc, per bé que d'una naturalesa reconeguda com a complexa i 

singular, i per bé que consideráis com una matèria susceptible de ser estudiada per 

disciplines diverses, han estât abordais, d'una manera prevalent, des de l'òptica de la 

lingüistica. I aquesta constatació la podem fer tant en relació amb el català corn pel que 

fa a qualsevol altra llengua. 

Davant una tal situació, 1'observador gairebé es veu abocat a preguntar-se el perqué 

d'aquesta contradicció aparent: la rao que justifiqui el fet que, essent la toponimia una 

disciplina situada en una cruïlla de coneixements diversos, hagi donai peu a la 

preeminencia d'una aproximado cientifica concreta, com és la filològica. En certa 

manera, la clau de la qüestió ens la dona Moreu-Rey (1982) quan constata que, en el 

conjunt de noms de Hoc d'un àmbit geografie concret, es poden distingir dos grans 

grups; 

a) Els noms de Hoc el sentit dels quals és ciar i entenedor (i que solen constituir el 

grup més nombrós). 

b) Els noms de Hoc que aparenimeni no teñen cap sentit, "perqué no corresponen a 

cap mot o expressió de la llengua parlada dins el quadre geografie i linguistic 

estudiat". A continuado el mateix autor afegeix que "aquests topònims, en realitat, 

havien tingut un sentit en llenguatges desapareguts, o en conceptes estudiáis. Se'ls 

anomena 'fossils' perqué son antics noms comuns cristaMitzats o petrificáis, i 

conservais alguns d'eHs durant mil-lenaris" (Moreu-Rey, 1982, p. 13). (10) 

La distinció que acabem de reportar, Uuny de poder-la considerar com a trivial, té dues 

conseqüéncies immédiates d'una transcendencia indubtable en relació amb la nostra 

anàlisi: d'una banda, ens permet constatar que hi ha un nombre important de topònims 

que, tot i estar dotais d'una significado espacial particular, han presentai un interés 

d'estudi escás (o, en toi cas, relatiu) per al filóleg, ates el seu carácter de mots 

transparents (o sigui, equiparables, com a "fets linguistics", ais mots comuns de la 

llengua); d'altra banda, ens permet inferir que el segon grup de noms, els mots no 

transparents (anomenats també "fossils", perqué representen la crisial-lització d'estadis 
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linguistics preterits), signifiquen, per la seva propia naturalesa, un objecte d'estudi d'un 

interés excepcional per al filòleg, de cara a la investigado d'aspectes ignorate, o 

escassament coneguts, d'una llengua donada. És així com l'etimologia (entesa com a 

ciencia que estudia la significado originaria dels mots) es converteix en una ciencia 

auxiliar fonamental per a l'estudi del segon grap de topònims esmentat; però també és 

així com podem constatar que l'estudi de la toponimia no s'exhaureix, ni de bon tros, en 

l'estudi i la recerca etimològica. A banda dels problèmes etimològics, hi ha molts altres 

camps i facetes dels noms de Hoc que poden ser abordats d'una manera fecunda des de 

diverses perspectives de la ciencia. 

1-2.2.1. Valorado, en particular, de la recerca etimològica 

Des del punt de vista historie, la ciencia etimològica es desenvolupà com a branca de la 

lingüística a partir de mitjan segle passât. A propòsit d'aquesta ciencia, Benjamin W. 

Dwight, que és considérât com un dels seus precursors, escrivia el 1865 que "en aquest 

país [Esíats Units], com també a Anglaterra i a Franca, i a tot arreu amb l'excepció 

d'Alemanya, l'estudi de l'etimologia vemacla i clàssica es troba en el mateix estadi 

groller i mancat de mètode, propi de les descobertes primeres i parcials, en qué es 

trobaven la química o la geologia mitja centuria enrere" (Dwight, 1865, p. 277). Dwight 

escrivia això & Modern Philology: its Discoveries, History and Influence, una obra d'una 

gran significació a la seva època (i que en el nostre context cultural va ser donada a 

conèixer per Balari), la tercera part de la qual es titulava, significativament, "The science 

of Etimology". En eUa, l'autor feia una aferrissada defensa de la ciencia etimològica, que 

qualificava com a "poesia fossil, filosofia i historia combinades" (p. 338), i de la qual 

reivindicava "el seu valor peculiar en l'entrenament de la ment per a la comunicació i la 

comunió amb altres ments". És per això, concloia Dwight, que l'etimologia s'acaba 

configurant com la "química del Henguatge" (Dwight, 1865, p. 345). 

Tot i l'evolució experimentada per la ciencia etimològica al Uarg dels darrers cent 

cinquanta anys, correlativa en part al desenvolupament de les diverses subdisciplines de 

la lingüística, la problemàtica permanentment irresolta d'haver de treballar amb estrats 

linguistics arcaics о fossils provoca que la investigació toponomàstica de base filològica 

es mogui, en gran part, dins 'Чш Uenpatge farcit d'inseguretats, de propostes рос 
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fonamentades i d'especulacions constants" (Duarte, 1981, p. 79). A això mateix es 

referia un dels grans especialistes en etimologia dins les llengües romàniques, Joan 

Coromines, quan l'any 1973 assenyalava que "cal reconéixer, véritablement, que el 

desenvolupament de la toponomàstica en el món ha avançât menys d'aliò que hom 

esperava a la primeria d'aquest segle" (Coromines, 1973, p. 193). En vista de la incertesa 

metodológica que se cemek permanentment sobre l'etimologista, el mateix professor 

Coromines proposa, com a premissa bàsica per a la investigació etimològica en 

toponimia, la diversificado deis criteris d'anàlisi. En aquest sentit, a Tópica hespérica 

enumera, com a criteris de referencia, els que assenyalem a continuado: 

1. La determinado de l'area geogràfica de les diferents llengües que han existit o que 

existeixen en un déterminât territori. 

2. Les terminacions caractéristiques de les páranles. 

3. Les Ueis gramaticals. 

4. La fonética histórica. 

5. Les formes documentais. 

6. Els fonemes caracteristics. 

7. La comparado semàntica. 

8. Les dades geogràfiques. 

9. Les dades historiques. 

(Coromines, 1972, \, ps. 130-156) 

Tot i reconéixer la justesa i el rigor en qué es fonamenta la proposta metodològica de 

Coromines, cai subratUar que totes les prevencions de mètode no exclouen, en qualsevol 

cas, la problemàtica inherent a l'estudi etimologie; és a dir, la problemàtica derivada 

d'haver de treballar amb "fossils" o amb "reliquies" de la Uengua (mots que han perdut 

Virtualität significativa en relació amb el sistema linguistic vigent en un moment donat). 

En haver-se perdut la noció precisa del referent (o sigui, la seva "entitat significativa" 

plena), és evident que l'anàlisi etimològica sempre necessitarà recórrer, en una mesura 

més petita o més gran, a Vespeadació (o sigui, a la formulado d'hipòtesis en múltiples 

direccions i a través del temps, en un sentit ampli). I, al nostre criteri, és la consciència 

d'aquesta incertesa, d'aquesta "inevitabilitat" de l'especulació, allò que ha portât alguns 
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linguistes a formular una proposta metodològica diferenciada: l'estudi de Vetiología dels 

topònims. Ens hi referirem a l'epígraf següent. 

1-2.2.2. 'Etimologia" i "etiología" dels topònims 

Moreu-Rey, en un treball de 1995, definía Vetiología d'un topònim com l'estudi de les 

causes i les circumstàncies que l'han originai; més concretament, "l'examen dels factors 

que han permés, afavorit o obligat la generació d'un nom de Hoc" (Moreu-Rey, 1995, p. 

47). Es tracta, segons el mateix autor, d'un punt de vista que ens apropa a la 

"naturalesa" del topònim. Tot aproftmdínt en aquesta idea inicial, un altre autor, Xavier 

Terrado, assenyala que Vetiología vol esbrinar les causes que han motivât el naixement 

d'un nom de Hoc, mentre que Vetimologia pretén més aviat connectar el nom amb altres 

de preexistents (Terrado, 1994, ps. 59-60). A fi d'H-lustrar l'argumentació amb 

exemples. Terrado assenyala el cas del topònim Sant Marti, la difiisiô del qual està molt 

Hígada a la particular devoció que es tenia per aquest cavaller-bisbe en els segles 

medievals; o bé el cas dels topònims Miralles i Espills, que segons el mateix autor no es 

poden explicar quan s'ignora la importancia que tenien els senyals lluminosos, durant 

l'edat mitjana, a les terres de fi^ontera. Per a Terrado, la consideració de factors com els 

esmentats no és tant l'objecte especific de Vetimologia com de Vetiologia, entesa 

aquesta segona perspectiva, malgrat tot, en un sentit complementari de la primera. 

No dubtem que l'estudi de l'etiologia dels noms pot significar un gran avantatge de cara 

a aprofimdir en la seva etimologia. Ara bé, sense negar la versemblança d'aquest 

plantejament, voldriem subratllar un aspecte que té relació amb el rerefons d'aquestes 

questions i que, a criteri nostre, no sempre és tingut prou en compte: la conveniencia 

d'implicar, d'una forma conjunta, els diversos camps d'estudi que teñen una relació 

directa amb els noms, a fi d'assolir el coneixement més ampli i més profijnd possible 

sobre la seva significado. Això voi dir, a la práctica, prendre en consideració tres grans 

perspectives: la que posa l'accent en l'estudi material del nom (i que, per simplificar, 

anomenem "lingüística" o "filològica"), la que se situa en la perspectiva del temps (i que 

denominem histórica) i la que se centra en els aspectes espaciáis, o relatíus al Hoc (i que 

anomenem "geogràfica"). 



A la práctica, totes tres perspectives s'interrelacionen i presenten un grau elevat 

d'interdependència. És ben cert que cadascuna d'elles se situa en una dimensió 

epistemológica propia i fa us d'uns aparells metodològics i de recerca diferenciats; però 

això no impedebc que la seva pretensió final (i convergent) sigui, en relació amb un nom 

donat, l'establiment o la descoberta de la seva "significado global" (una significado que 

equivaldría, per entendre'ns, a la "suma" de l'etiologia i l'etimologia d'aquest nom). 

A reserva de reprendre el fil d'aquesta qüestió en un epígraf proper, creiem intéressant 

de deixar-la apuntada aquí. I recordar, de passada, que tant la perspectiva filològica com 

la geogràfica o la histórica están condicionades per unes limitacions que els son inhérents 

i que l'estudiós es veu obligat a acceptar. No hi ha, a la práctica, solucions "absolutes" 

per a afi-ontar problèmes que deriven de la propia naturalesa (més transparent o més 

opaca) deis fets; sí que hi ha, tanmateix, la possibilitat d'enriquir una perspectiva d'anàlisi 

determinada amb la interrelació de variables procedents d'altres camps d'estudi. I, per al 

bé de la recerca i de la ciencia en general, caldria que l'estudiós no perdes mai de vista 

aquesta possibilitat. 

1.2.3. La perspectiva geogràfica en la toponimia: l'aportació d'un punt de vista centrât 

especificament en l'espai 

Sobre la base de les consideracions fetes fins ara, ens proposem tancar aquest darrer 

apartat de l'epigraf L2. amb una reflexió sobre el paper que pot correspondre a la 

perspectiva geogràfica en relació amb la toponimia. Partint de la premissa que la 

toponimia se situa en una veritable "cruïUa de coneixements", i sense oblidar que per ara 

no ha estât aclarit del tot el paper que correspon a cadascuna de les disciplines 

implicades en aquesta cru'ílla, ens plantegem quina aportado específica podem atribuir a 

la geografia. . 

En general, i a fi d'enquadrar degudament la reflexió, direm que, segons la nostra opinio, 

hi ha un desconeixement bastant generalitzat de les potencialitats pròpies del punt de 

vista geografie a l'hora d'abordar la interrelació entre "territori" i "Uengua". Observem-

ho, per exemple, en el text que transcrivim a continuació. Es tracta d'un text escrit per 
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un lingüista. Carles Duarte, en el qual es fa referencia a la problemàtica que representa, 

per a l'etimologista, desconèixer el contingut semantic del nom de lloc: 

"La toponomàstica, empero, no pot comptar gaire sovint amb I'ajut del contingut 
semantic del nom de lloc, que desconeixem. Heus aci una dificultat important. Si, 
posem per cas, nosaltres resolguéssim l'anàlisi toponímica de Naranco (conegut 
pie de la Serra dels Pics d'Europa) afirmant que, d'acord amb una certa tendencia 
moderna d'anomenar-lo Naranjo, es tracta d'un dérivât de 'naranja', cometríem un 
error considerable, car, com ens ha aclarit el professor Coromines, la veritable 
etimologia del mot és *NERANKOS, 'gegant', de l'indoeuropeu hispànic, format 
damunt la base indoeuropea comuna NER-, 'home, barò fort, potent, heroic'." 

(Duarte, 1981, p. 82) 

No compartim, per la nostra part, que la toponomàstica no pugui comptar més que 

excepcionalment amb "l'ajut del contingut semantic del nom de lloc". Un tal supòsit pot 

ser excepcional per a 1'estudios dels noms en una perspectiva diacrònica (o sigui, per a 

l'interessat en 1'origen remot d'un nom donat), però no pas per a la persona que s'acara 

amb els noms en tant que entitats linguistiques referides al moment present; per a aquesta 

persona, qualsevol nom de Hoc vigent té contingut semantic, és a dir, un significat que es 

correspon amb la concreció en l'espai que en aquest moment té el nom en qüestió. 

"Significat" i "dimensió espacial" (o "transcendencia espacial") serien, des d'aquest punt 

de vista, expressions equivalents. Estudiar la dimensió espacial d'un nom de lloc voldria 

dir, des d'aquesta optica, analitzar la individualitat d'aquest espai, la seva "diferenciació 

específica" respecte a la resta de l'espai. L'únic requisit previ per a l'anàlisi de r"espai 

individualitzat" és l'explicitació de la coordenada temporal: és a dir, la determinado del 

moment al qual es fa referencia. Per a l'etimologista, aquest "moment" és un punt del 

temps remot (i dificilment determinable): l'instant de l'origen del mot. Per al geògraf, en 

canvi, el moment de referencia és V "ara", l'instant present. Al fil d'aquest raonament 

podem concloure que l'espai té, per a l'etimologista i per al geògraf, una dimensió 

temporal diferent. Al primer li interessa l'espai en tant que situât en un moment del temps 

més G menys Uunyà: és l'espai que li permetrà descobrir la rao de ser originària del mot, 

la seva gènesi. Al segon, en canvi, li interessa l'espai en tant que realitat actual, 

perceptible, evident (o sigui, i fent salvetat de la tautologia, en tant que "realitat real"). 

Tots dos espais poden coincidir, o no: és ben normal que, al llarg del temps, l'entitat 

significativa, 1' "espai individualitzat" a qué fa referencia un nom de Hoc, canviï. Encara 



que no coincideixin, tots dos espais interessen als dos estudiosos esmentats, però des de 

perspectives diferents: a l'etimologista li interessa 1' "espai individualitzat" actual, a fi de 

tenir uns punts de referencia que, tot i ser actuals, puguin donar llum a la seva immersió 

en el passât. Al geògraf li interessa 1' "espai individualitzat" preterit: la seva 

interpretado del present sempre sera més acurada i precisa com més riques i variades 

siguin les dades de qué disposi referides al passât. Per això podem dir que una 

perspectiva i l'altra s'imbriquen, s'interrelacionen i es fecunden mútuament. Per això, 

tomant a l'exemple de referencia, cal que l'estudiós de l'etimologia del mot Naranco es 

fixi no tan sols en l'arrel remota del nom: valdrá la pena, també, que observi la fesomia, 

les caractéristiques, la profimda individualitat d'aquesta muntanya. Sera aleshores quan 

descobrirà que, en relació amb totes les altres muntanyes del voltant, el Naranco es 

presenta com un veritable gegant: bastió de roca aïUat que s'aixeca sobre el petit Uogaret 

muntanyenc de Bulnes. Segurament, i des de la perspectiva estricta de l'espai, una de les 

muntanyes més ben "individualitzades" i "diferenciades", respecte al seu entom 

immédiat, de tota la Serralada Cantábrica. 

En qualsevol cas, i més enllà de la literalitat de l'exemple esmentat, val la pena de 

recordar aqui, en el context de la reflexió sobre la interacció entre "llengua" i "tenitori" 

que hem fet més amunt, que la profimda imbricado entre un concepte i l'altre ha estât 

reiteradament assenyalada i posada de manifest, almenys pel que fa a l'àmbit de la 

llengua catalana, per alguns dels seus compiladors i investigadors modems mes destacats; 

ens referim, concretament, a Antoni M. Alcover i Joan Coromines. Respecte al primer, 

és especialment iMustratiu el text titulat "Resum historic de l'obra del Diccionari", amb 

que Francese de B. Moli encapçala el magne Diccionari català-valencià'halear (11). En 

relació amb el segon, val la pena consultar el treball de Joan Mascare Passarius que fa de 

pòrtic al primer volum de VOnomasticon Cataloniae (12). A banda d'aquests dos textos, 

als quais tindrem ocasió de referir-nos amb més profiinditat en el capítol tercer de la tesi, 

ens sembla d'interès transcriure aquí un fragment d'un treball de Joan Coromines on 

queda ben explicitada, a parer nostre, la nécessitât, per part de l'investigador, de treballar 

en aqüestes questions des d'una optica sensible a les interrelacions geogràfico-

lingüístiques: 
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"Sovint l'aspecte del Hoc ens guiará vers el significat. No pot èsser casual que tots 
els indrets següents es trobin al costat d'un gran precipici o penya-segat: l'Espá 
(prop de Gósol), Sani Salvador de les Espases (prop d'Olesa de Montserrat), la 
Torre de l'Espasa (Centelles), Casíellsespasa (Bassegoda), Espades (alt 
Berguedà), Barrane de VEspada (Ports de Tortosa), Coma-Vespada (e! cim més 
alt de la vali de Sant Nicolau, afluent de la de Boi), Spaiamola (Torello), Serra 
dEspadà, prop d'Onda; és, dones, una conclusió prudent creure que el Uati 
SPATHA, del qual coneixem en català les variants espasa, espaa ì espada, va tenir 
el mateix sentit que el seu dérivât espadat" 

(Coromines, 1965,1.1, p . 18) (13) 



1-3. Els noms de lloc i el problema de la significació 

Hem tractat fins aquí els problèmes conceptuáis inhérents a la noció de nom propi de 

lloc, i també la pluralitat d'aproximacions que admet una tal noció (amb un èmfasi 

particular en l'especificitat de l'aproximació geogràfica). Ens resta ara referir-nos, com a 

darrer punt clau d'aquest primer capítol, a una qüestió important però no menys 

problemàtica que les anteriors: la dimensió significativa del topònim. En altres paraules, 

i sense perdre de vista en cap moment el plantejament geografie que ens és propi, ens 

preguntarem sobre el possible "abast significatiu" del nom de lloc. Té significació, un 

topònim? Té, un topònim, valor "denotatiu" però no "connotatiu"? Fins a on pot arribar 

el "contingut semantic" d'un topònim? Davant aquests interrogants, que han rebut 

respostes diferents -a vegadas, diametralment oposades- par part d'autors diversos, 

formularem una sèrie de consideracions, degudament argumentadas, tot procurant no 

caure an la inadequació d'un plantejament cientificista. Una vegada més, som conscients 

que aquest terreny constitueix el camp d'investigació par exceMència de la semàntica i la 

semiòtica, i que seria forassenyat, per part nostra, prétendre obrir-M alguna Unía d'anàlisi 

inèdita des de la geografia (o, més concretament, des de la "toponomàstica geogràfica"). 

Lluny d'aquest plantejament, el nostre objectiu és, ara mateix, aprofitar el mare 

especificament geografie en que ens movem per a fer algunes acotacions sobre unes 

questions que, a més d'una dhnensió lingüística, en tenen una de geogràfica. Si més no, 

unes tais acotacions ens han de servir com a punt de referencia a nosaltres mateixos, de 

cara al desenvolupament dels capítols següents i de la tesi en conjunt. 

En qualsevol cas, val la pana de remarcar, també, que en aquest epigraf reprenem al fil de 

les argumantacions que fèiem a l'apartat 1.2.3. ( " l a perspectiva geogràfica en la 

toponimia: l'aportació d'un punt de vista centrât especificament en l'espai"). Si bé 

aleshores es tractava de fonamentar la validesa de l'enfocament geografie en l'estudi dels 

noms de lloc, ara, en una perspectiva més específica, ens plantegem essencialment, com 

ja hem tingut ocasió d'indicar, l'anàlisi de la dimensió semàntica del topònim. Una 

dimensió que, en tot cas, ha de ser inévitablement geogràfica: senzillament, perqué no hi 

pot haver "significat" del topònim fora de l'espai. 
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1-3.1. Consideracions sobre la "significació" deis noms de lloc 

La qüestió de la "significació" deis noms de lloc s'ha de situar dins el marc més general 

de la problemàtica de la significació deis noms propis, i està molt Iligada amb una 

temàtica que ja hem tingut ocasió d'abordar amb anterioritat, que és la naturalesa del 

nom propi i la difícil distinció entre "nom propi" i "nom comú". El tema que ara ens 

ocupa ha estât una qüestió Uargament debatuda entre els especialistes, i no es pot pas dir 

que, actualment, hagi deixat de ser controvertida. Un dels autors més reiteradament 

citats a propòsit del problema, Ullmann, s'hi refereix amb profiinditat a Semántica. 

Introducción a la ciencia del significado. Aquest autor, en referir-se als criteris per a la 

distinció entre nom propi i nom comú, ens ve a dir que un criteri particularment 

determinant és el de la significado: "La diferencia esencial entre los nombres comunes y 

los propios estriba en su fimción; los primeros son unidades signifícativas; los segundos 

son meras marcas de identificación.'"'' (Ullmann, 1967 p. 87, la cursiva és nostra). És a 

dir, Ullmann ens ve a dir, resumidament, que els noms comuns "signifiquen", mentre que 

els noms propis no ho fan; tan sols "identifiquen". En realitat, allò que fa Ullmann és 

expressar amb altres paraules una doctrina que, com aquest mateix autor reconeix, va 

formular per primer cop el filòsof angles John Stuart Mill, a I'obra A System of Logic, i 

que ha estât seguida posteriorment per nombrosos autors, algunes vegades amb matisos 

o variacions (Frege, per exemple, parla de "sentit" i de "referencia", i considera que els 

noms propis son essencialment referencials; aixi mateix, per a Lyons els noms propis no 

son posseidors de sentit) (14). 

A reserva d'entrar més a fons en la qüestió al subepígraf següent, a propòsit de la 

distinció entre "denotado" i "connotado" en relació amb els topònims, volem deixar 

establert en aquest punt que, tot i la controvèrsia que se suscita entom de les ñmcions 

"significativa" i "identificativa" deis noms propis -i, en particular, deis topònims-, son 

nombrosos els autors que, d'una manera directa o indirecta -i, sovint, sense entrar en cap 

mena d'anàlisi teòrica prèvia- accepten que aqüestes entitats linguistiques que anomenem 

noms propis teñen un déterminât "contingut significatiu" (o "significat", o "càrrega 

semàntica". Tot situant-se, precisament, en el "pia del contingut del nom propi" (per bé 

que en el marc de l'onomàstica literaria), Christian lonescu ens recorda que "A la teoria 

més corrent (...), en el sentit que el nom propi és un simple index, una etiqueta que 
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designaría sense significar -és a dir, que no és un signe linguistic-, s'oposa no tan sois ia 

idea que el nom propi és un "signe com qualsevol altre, sino també la idea que aquest 

signe pot ser nudi de l'anomenat fenomen d"hipersemantíciíat', tret característic de la 

paraula poética" (lonescu, 1993, p. 306) pLa cursiva és nostra]. En una línia propera, per 

bé que en un pía de diseurs diferent, se sitúen Josep Moran quan assenyala que "El 

significat d'un nom propi no és pas el sentit etimologie d'orígen, sino la realitat 

sincrònica i actual que denomina" (Moran, 1996, p 5), i María Angels Vidal Coiell, quan 

afirma que "La signifícació de 'Barcelona' és 'la ciutat anomenada Barcelona'" (Vidal, 

1993, p. 467). 

Per part nostra, i en relació amb el nostre estudi, acceptem expressament les 

consideracions dels autors a qué ens hem referit en el paràgraf anterior (i debcem per a un 

altre capítol la possibilitat de trasUadar el concepte d"'hipersemanticitat", esmentat per 

lonescu, al context del territori); de fet, l'anàlisi global que ens plantegem en aquesta tesi 

no tindria massa sentit si consideréssim els noms de Hoc com unes entitats linguistiques 

desproveïdes de signifícació. En aquest sentit, ens sembla necessari de remarcar la 

coincidencia del nostre plantejament amb el de Dorion, sobretot pel que fa a la interacció 

entre r"acte de nomenar" i la "localització" d'un Hoc a l'espai: 

"Donar nom a un Hoc és escollir un signe que permetrà, al nivell de la 
comunicado, localitzar dins l'espai un Hoc déterminât. Aquest signe, parlât abans 
que escrit, és un semantema, una unitat de sentit que es deriva de l'acte de 
nomenar, que és, al seu torn, l'expressió d'un report (de percepció, d'afecció, de 
possessió o fins i tot de temor o de cobdícia) entre el "nominant" i el Uoc 
nomenat." 

(Dorion, 1984, p. 103). [La cursiva és nostra]. (15) 

1.3.LL Els noms de Hoc en relació amb la dicotomia "connotació"f'denotado" (16) 

Stephen Ullmann, a l'obra citada més amunt, fa referencia al criteri de la "denotado 

enfi-ont de la connotado", com una de les maneres de distingir entre noms comuns i 

noms propis. En concret, Ulknann, seguint també Stuart MiU en aquest punt, assenyala 

com a privativa deis noms propis la denominada "denotació" (o fiínció o valor 

denotatiu), mentre que la denominada "connotado" (o fiínció o valor connotatiu) és 
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propia dels noms comuns: "Los nombres propios, según Mili, no son connotativos: 

denotan a los individuos que son llamados por ellos, pero no indican ni implican ningún 

atributo como perteneciente a estos individuos." (Ullmann, 1967, p.84) 

A parer nostre, i centrant-nos específicament en el subconjunt dels noms propis que són 

eis noms de Hoc, la cosa no és, almenys en aquest camp concret, tan senziUa (o, més ben 

dit; tan "dicotòmicament" senzilla). En principi, des de la perspectiva de l'anàlisi 

geogràfica, la qüestió presenta un doble vessant: és a dir, d'una banda, es poden 

considerar eis topònims només des del paramètre de F'espai'; d'altra banda, es poden 

considerar des del doble paramètre de 1' 'espai' i del 'temps'. Ho tractarem seguidament, 

de manera separada. 

Des del paramètre exclusiu de V 'espai', la qüestió sembla, en principi, meridianament 

clara: si partim de la base que qualsevol topònim en vigor significa alguna cosa, haurem 

de concloure que no té sentit, en aquest cas, parlar de coimotació i de denotació: un 

concepte coincideix amb l'altre; el nom (com a fet lingüístic) 'denota' i a la vegada 

'connota' allò a qué fa referencia, és a dir, un déterminât Hoc. Que un nom "signifiqui" 

un Hoc pot semblar molt forçat des del punt de vista estríete de la semàntica (o de la 

lingüística); però no ho és tant si partim de la base que, per a la geografia, la 

correspondencia entre nom i Hoc es pressuposa sempre. Quan el geògraf situa un nom de 

Hoc en un déterminât punt d'un mapa vol dir, si no s'hi diu res més, que "aqueH nom de 

Hoc", identifica, singularitza, designa i referencia el "Hoc (o espai) concret" représentât i 

individualitzat en el mapa. La correspondencia entre "nom" i "Hoc" ens apareix tan 

expUcita i tan evident, en aquest cas, que no ens sembla desmesurat considerar que el 

nom "significa" el Hoc. 

Ara bé, pensem que una altra cosa és abordar el problema des del doble paramètre de 

l'espai i el temps. En concret, la introducció aquí de la dimensió temporal complica la 

qüestió, perqué, com hem tingut ocasió d'assenyalar, el paramètre "espai" del topònim 

està subjecte a possibles modificacions al Uarg del temps: no significa el mateix el 

topònim Maiadepera en el seu origen (en qué, com ens indiquen eis etimòlegs, es volia 

fer referencia a un Hoc caracteritzat per la presencia de bosc i de roques -el bosc de la 

pedra, concretament-) (17), que en l'actualitat, en qué el seu significat és el "pöble" de 
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Matadepera (per més que el dit pöble estigui situât en un context fisic, el massís de Sant 

Llorenç del Munt, caracteritzat per la presencia de cingles rocosos envoltats de bosc). En 

el cas de l'exemple que esmentem, dones, podem concloure que el topònim Matadepera, 

considérât en la perspectiva espacio-temporal, "denota" una cosa (un pöble o nudi de 

població, per bé que tal "denotado" no ha estât la mateixa al llarg dels segles), però en 

"connota" una altra (un Hoc caracteritzat per la presencia de bosc i de roques); una tal 

"connotació", que ha quedat fossiUtzada en el nom actual del pöble, només pot ser 

esbrinada amb seguretat a través de l'estudi etimologie i històrico-documental; és a dir, a 

través de l'estudi del passât (historia), més que no pas a través de l'estudi del present 

(geografia). 

1.3.1.2. Entom de la "fimció descriptiva" dels noms de lloc 

Parlar de la dimensió significativa de la toponimia és parlar, també, de la seva possible 

fimció descriptiva; o, dit d'una altra manera, de la consideració dels noms de lloc com a 

"descripcions". De fet, des de la perspectiva de la geografia (disciplina que 

tradicionalment ha estât presentada com la "descripció de la Terra") aquesta equiparado 

pot semblar aventurada, però el cert és que, per part dels especialistes en el Uenguatge, 

és normal de plantejar aquesta correlació -sobretot, en el context del debat sobre la 

naturalesa del nom propi. Com assenyala Josep Ferrater, 

"Hi ha noms considérais propis que son descripcions (el Montblanc) i d'altres que 
poden considerar-se semidescripcions (la Nicolasa). ¿És legitim seguir 
considerant-los com a noms propis'' La distinció entre noms propis i descripcions 
ha suscitât mohes perplexitats, fins i tot després d'haver-se fet tot el possible per 
"desemmascarar" certs suposats noms propis, que han resuhat ser, o haver estât, 
descripcions." 

(Ferrater, 1970, p. 186) 

En aquest punt, i abans d'avançar més en els raonaments, una pregunta ve a tomb: que 

hem d'entendre per descripció? El mateix Ferrater ens remet a la denominada "Lògica de 

Port-Royal" per explicar que "la definició menys exacta que s'anomena descripció, és la 

que proporciona certs coneixements d'una cosa pels accidents que li són propis, i que la 

determinen el suficient per donar alguna idea que permet discemir-la d'altres." (Ferrater, 



1979, p. 759) (18). Si tractem de trasUadar aquesta noció de descripció -en els termes en 

que ha estât caracteritzada- al pia de la geografia, i convenim que "és descripció allò que 

proporciona uns certs coneixements d'un territori a partir dels trets que li son propis, i 

que permeten individualitzar-lo i distingir-lo respecte a d'altres territoris", haurem de 

concloure no tan sols que la descripció és un mètode imprescindible per a la formació 

d'aliò que anomenem "coneixement geografie", sino també que, en la formació d'aquest 

coneixement, els noms de Hoc (en tant que "descripcions de Hoc") hi poden tenir un 

protagonisme de primer ordre (19). 

Que els noms de lloc (o, més concretament, una part important dels noms de Hoc) tinguin 

una determinada càrrega descriptiva, o que puguin ser considerats com a "descripcions", 

no impedeix que puguem fer el raonament a la inversa; és a dir, puntualitzar que no 

sempre que ens trobem davant un nom de Hoc d'aparença pretesament descriptiva hem 

de creure que, en efecte, existeix reaiment aquesta descripció. El mateix exemple que cita 

Ferrater en parlar dels noms propis que son descripcions {úMontblanc) ens serveix per a 

fonamentar aquesta última argumentació: podem considerar que el topònim Montblanc 

és descriptiu quant al fet de referir-se a una muntanya dels Alps (precisament, la més alta, 

amb 4.807 m), en què la presencia de grans geleres en els seus vessants la caracteritza 

semànticament com a "muntanya bianca", però no és tan ciar, en canvi, que es pugui 

considerar com a descriptiu el topònim Montblanc referit a la ciutat catalana, capital de 

la Conca de Barberà. En aquest cas ens trobem amb l'aparent paradoxa d'una 

muntanyeta o petit turó, sobre el quai s'ha edificai la ciutat, que originàriament tenia una 

fesomia blanquinosa: un motiu prou singularitzador com per justificar el nom Montblanc, 

que apareix a la documentació medieval (Montblanc, 1180; Monte albo, 1194 i 1202; 

Munt blanc, 1259; Muntblanc, 1359). Però si, en el seu moment, el topònim era 

descriptiu, més dificil seria ara poder-lo considerar com a tal, ja que la fesomia d'aquell 

accident muntanyós ha passât a ser més aviat rogenca, per causa d'un procès natural de 

descomposició de l'originària argila blanquinosa (vegeu, al respecte, Coromines, 

OnoCat, V, p. 334 i Cátala, 1965, p. 689) 
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