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La present tesi, doncs, esta dedicada uls sufrzos que formen col.lectius botanics en la loponímia catalana i el seu objectiu és treure
conclusions sobre diversos aspectes d'aquests elements: la cronologia,
la vitalitat i laproductivitat de cadascun dells. Ací vuU insistir solament
en el fet que el meupropdsit, més que estudiar els topanims, és estudiar
els mecanismes i el procés de la seva creació; si alguna cosa d'onginal
té aquest treball és precisament apuesta. Utilitzo a vegades l'enpressió
lexicografia toponímica per a referir-me a ayuest treball, i ho faig en
el sentit que he dedicat l'estudi als tipus Iezics que es troben en el lexic
toponímic cata& i no tant als topdnims considerats com a entitafs
individuals -encara que evideniment els topdnims presos individualment
i les dades sobre la seua distribució geograjica, la sevafreqüenciu, etc.
són inrlicucions ,tialuosespera lestudi que m'heproposat. Entenc, doncs,
dins dáquest estudiper l&ic toponímic elfommtper mots que signijquen
o en una 8poca han signijicut alguna cosa que té relació directa amb
el lloc; mots que serueixen d'una manera del tot natural per a designar
noms de lloc.
Heparlat d'onginalitat, pera dificilment en el camp de la lingüística
histdrica espot dir res que sigui del tot nou; en el capítol inicial comento
eLs aspectes metodoldgics i la biblwgrafia existent sobre aquests aspectes,
bibliograjia que no ha estat sempre fncil de localitzar i consultar, pero
gracies a algunes estarles a centres alemanys i suGsos i també especial.
ment a la paciencia generosa de col.legues i amics han estat vencudes
totes les di6cultats. M'ha ajudat molt en l'elaboració d'aquesta manogra$a el,fet de poder participar en les ttasques del projecte PatRom
(Palronynira Romanica), no perque es tracti d'un projecte afi a la
temütica d'aquest treball -1 projecte PatRom esta orieritat a la im
vestigació antroponímica- sinó perqu.? m'ha possibilitat una serie de
contnctes tant amb els col.laboradors del centre catala com amb els
daltres centres d'investigació, contactes que han estat útilsper madurar
idees i repexions de caracter més tedric i metodoldgic.
Em plau recordar aquí amb agralment l'impuls inicial que la tesina
va rebre del professor Enric Moreu-Rey. Qualsevol estudi que es faci
sobre toponímia catalana és deutor dels seus treballs i de l'entusiasme
que hi posava.
El professur Joari Veny i Clar, director de la tesi, m'ha ajudat
orientant el meu treball, amb la saviesa i amabilitat que tots li coneixem.
M'ha proporcionat també mateiials importants i m'ha encoratjat en
la tasca.
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Sense les facilitats que m'han estat donades per a la consulta dels
materials i bibliograjia del GMLC c~/ue.sttreball no podria haver estat
reulitzat. Als col.laboradors d'aqu,esta obra els he d'agrair la seva
amable acollida. Finalment vull agrair l'ajuda deis projess»r.s deLs
Departaments de Fiblogia Romanica i Filologia Catalana de la
Univenitat de Barcelona, que amb eis seus suggerirner~tso senzillament
amb el seu interss, h n conlribult a fir gue aquest treball am:bés a
bona ji.
Aquesta tesi, tal cona nrr~es ~>ublicn,
ha p o p t beneficia,r-se de les
observacions fetes pel tribunal que la jutja el juny de 1992. Era format
pels profe,ssor.s Gabriel Oliver (lJniversitnt cle Barcelona), José Antonio
pascua1 (Universitat de Salamanca), Emili Casanova (Universitat de
Valencia), Josep Mora,n (Uiaiversitat de Barcelona) i José Enrique
Gargallo (Universitat de Barceloru). Eis he d'agrair la lectura atenta
que en feren i sobretot la justesa enriquidora de llurs critiqu,es.
Finnlment, vull fer constar que el jet que la Reial Academia de
Bones Lletres de Barcelona hagi ,volgut ucollir aquest estudi entre les
seues publicacions és per a mi el nLés gran dels guardons.
Barcelona, gener de 1994.

La intenció d'aquest treball és d'estudiar, des d'una orientació
essencialment histbrica, la formació de col.lectius vegetals en la
toponímia catalana mitjancant sufixos. Perb no és el nostre objectiu
limitar-nos a l'establiment d'etimologies - q u e tractem només de
manera molt secundaria-, i a resoldre problemes d'evolució fonetica
i morfolbgica, o a fer propostes o conjectures raonades respecte a
la cronologia dels factors que hi intervenen. Intentarem sobretot de
treure algunes conclusions sobre la distribució dels sufixos en el temps
i en I'espai, i també sobre les possibiiitats combinatbries dels sufios
respecte als noms de les plantes i arbres i entre ells, i altres qüestions
connexes. Hem de dir també aquí que aquest estudi esta en gran
part fonamentat en l'enorme i interessant documentació que sobre
toponímia ens ofereixen els documents dels segles a: a XII; aixo és
així fins al punt que en la present memoria hi ha inclos, bé que
de manera difusa, l'estudi de la fitotoponímia de la Catalunya Vella
en aquells segles.
Com que la problematiea que presenten els fitotopbnims és forca
complexa i variada, ens ha semblat que era del tot necessari dedicar
un capítol introductori a l'estudi de qüestions que podem considerar
previes, pero que faran veure quines són les premisses en que ens
movem. Són qüestions, si es vol, preliminars, pero no per aixb menys
importants perque han #d.luminar i donar sentit a tot allb que
segueix. Aquest capítol introductori I'hem dividit en nns parigrafs
sobre aspectes tebrics (punts 2 al 4) on es discuteixen els conceptes
i bases tebriques que fonamenten aquest estudi i uns altres parhgrafs
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(punt 5) on s'explica i es justifica la metodologia que hem seguit
en l'elaboració d'aquest treball.
2. ASPECTEST E ~ R I C SSOBRE LA

COL.LECTIVITAT

2.1. El concepte de col.lectivitat (noms col.lectius i sufios col.lectius)
Abans de qualsevol altra cosa, sembla convenient de fer algunes
consideracions sobre els conceptes que emmarquen aquest estudi i
la terminologia emprada. Respecte a aixb darrer, som ben conscients
que I'expressió "sufixos col.lectius", que és la que emprem habitualment per comoditat, és ben discutible; molt més exacte, perb també
molt més incomode, fóra parlar de "sufiios que formen substantius
que designen col.lectivitats (vegetals)". També el concepte mateix de
col.lectivitat presenta problemes. Precisament Baldinger en el seu estudi Kollektivsu#i.xe uimd Kollektiubegr~ffdiscuteix ja en la introducció
(pigs. 7-12) aquestes dues coses. Pel que fa als sufixos, i tal com
explica Baldinger, gairebé no n'hi ha cap que tingui com a funció
única i exclusiva la de formar col.lectius. Aixb és especialment cert
des d'una perspectiva diacrbnica, ja que hi ha sufixos que prenen
aquesta funció -ja sigui en epoca llatina o en epoca rominica- perb
que no la tenien originiriament i, de la mateixa manera, els sufixos
poden perdre el significat col.lectiu i agafar altres significats i també
els mots ja creats amb un sufix poden canviar de significat. D'altra
banda, i fins i tot des d'una perspectiva sincrbnica, el mateix sufix
pot prendre significats diversos segons els casos, és a dir, pot ser
alhora, en una mateixa epoca, col.lectiu, diminutiu, etc., segons els
dialectes i els tipus de compostos. Així cal concloure amb Baldinger
que "die sogennanten Kollektivsuffixe sind demnach (mit Ausnahmen
wie -ETCM -ETA, das zu den seltenen Suffixen gehort, welche eine semantisch genau bestimmte einheitliche Funktion besitzen) nur unten
gewissen Umstanden, in gewissen Verhaltnissen kollektiv" (pig. 8).
És important l'excepció que Baldinger fa amb -ETUM com a un
dels pocs sufiios que té una funció semintica única i estable perque
aquest sufii ha estat precisament un dels més productius a l'hora
de crear col.lectius en catala i és precisament l'únic dels que tenen,
o han tingut, aqnesta funció que l'ha mantinguda des dels orígens
fins a l'actualitat, sense que n'exerceixi cap d'altra. La resta de sufixos
que estudiarem són col.lectius, és a dir, capasos de formar noms
col.lectius, només en certes circumstincies o ocasions, com també
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fa observar Baldinger; es tracta de sufios que són originiriament
adjectivals i que ha11 adquirit la capacitat de crear noms col~lectius
en una epoca més o menys tardana scnse deixar d'exercir, al mateix
temps, altres funcions.
En segon lloc hi ha també la discussió sobre el niateix concepte
de col.lectiu. Seguint encara Baldinger, cal dir que el concepte de
col.lectiu no depen Cuna serie de factors objectius sinó de la percepció
que els parlants tenen de les coses: perque hi hagi una percepció
de col.lectiu cal que el concepte s'associi a un cert nombre d'unitats
conjuntades per alguna característica, com veurem tot seguit en parlar
de plurals i col.lectius. D'altra banda, una formació originariament
col.lectiva pot deuar de percebre's com a tal al llarg de la h'istbria
de la ilengua.
Val a dir que I'estudi de Baldinger no esta especialment orientiit
a discutir el tipus de col.lectius que ara ens interessa sinó que s'orienta
i ha u n llarg capítol
cap a altres formacions col.lcctives -per exemple h
dedicat a les formes deverbals-, pero a l y n e s de les seves obsemacions
són aplicables al nostre cas. M , per exemple, la tendencia a crear
nous col.lectius sobre primitius col.lectius: les forrnacions col.lectives,
en efecte, poden ser identificades de nou amb el mot base i, a partir
d'aquí, apareix la tendencia a tomar a crear sobre elles nous col.lectius
(vegeu sobre aixb les pagines 230-240 de l'estudi de Baldinger). Aquest
procés de regeneració de les formacions col.lectives", que comporta
diverses fases de descol.lectivització i recol.lectivització, i que té com
a conseqiiencia una acumulació de sufixos, I'cxemplifica Baldinger
justament amb els col.lectius de certs vegetals (FII.IX i BRUCUS) amb
el sufix -ARIUS. Aquests col.lectius han passat a designar la planta i
no u n conjunt de plantes i sobre aquest nou nom de la planta s'han
tornat a crear col.lectius amb nous sufixos -per exemple, mots com
el frances fougeraie amb el sufix -ETA.
6'

2.2. Expressió de la col.lectivitat no obtingudaper su.ació: altres
fenornew morfologics i semantics

2.2.1. Plurals i cul.lectius
La col.lectivitat és, com veiem, un fenomen complex i poc apte
a admetre classificacions; per a la seva expressió poden també ser
utilitzats altres procediments morfolbgics ultra el de la sufixació.
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Aquest és el cas de les formes de plural. En Ilatí els neutres plurals
tenien una funció col.lectiva; aquests neutres plurals en -A es
converteixen en femenins en les Ilengües rominiques: aquest és el
cas de mots cataians com @la < FOL.IA, O llenya < LIGNA. D'aquests
dos mots, el darrer, llenya, manté encara el seu valor col.lectiu per
tal com el seu significat és el de 'conjunt de trossos de fusta que
s'utilitza com a combustible';' pel que fa ajülla, el significat col.lectiu
no és evident en la llengna actual ja que normalment designa cada
un d'aquests brgans dels arbres o les plantes, pero en certes locucions
el significat col.lectiu originari és encara patent: així en catali la
fiL11a de lárbre, caure lafulla, exemples citats per Coromines (DECat
s.v. full), o fins i tot en el refrany frances qui se gare dessous la
feuille deus fois se mouille, citat per Baldinger (1950, phg. 225), on
feuille eqnival a 'fuliam'.
Ara bé, potser l'únic cas en que cal partir de neutres plurals per
a explicar topbnims procedents de col.lectius vegetals, sigui el de les
).
formacions femenines en e d a (d'-ETA,plural neutre d ' - ~ ~ m fAquests
neutres plurals, convertits en femenins (és el tipus pineda), presenten
un problema d'interpretació semintica perque no es veu, ni és ficil
d'imaginar, la necessitat de crear formes de plural neutre amb
significat col.lectiu sobre formes de singular que ja tenien aquest
significat. No sembla, en efecte, que hi hagi diferencies semantiques,
o de possibilitats combinatbries, entre les formes de singular
-actualment masculines- i les formes de plural -actualment femenines-. Potser les formes en -ETA originiriament tindrien un matís
de sentit diferent del de les formes de singular per una major extensió
de la col.lectivitat designada o per presentar-se aquesta en s u b
agrupacions. Lofstedt (1959. pig. 31) parla d'un reforc del sentit
col.lectiu en les formes amb el sufix -ETA.
En canvi, no sembla necessari partir de plurals neutres per a
explicar els col.lectius vegetals femenins formats mitjancant sufios
originiriament adjectivals: ens referim als tipus avetosa, falguera,
rovira. Segnrament es tracta d'adjectius substantivats en femení perque
procedeixen de sintagmes formats per un substantiu femení ( s a u ~ ,
TERRA) més un adjectiu en concordanca; aquests sintagmes se simplifiquen, com és habitnal, amb la perdua del substantiu: així rovira
1. LadefiniUódelDGLCésinér ahitracta: "Partdelsvegetalsque.talladaifeOa trossas,esdestina
u

ler ioc".

ha de procedir de *SILUA
KOBOREA més aviat que d'un plural neutre
substantivat de I'ad,jectiu ROBORELS -.i-m (o de la variant *KOBEB-),
cosa que altrament no seria del tot impossible o inversemblant.
Tanmateix, un cop creats uns models, es poden crear nous noms
anaibgicament. Per conira, Lofstedt crcu que les tenninacions en -A p r c
nen un sentit col.lectiu i és per aixb que sovint es produeix un canvi
de genere en els sufixos, perquk així es reforca el sentit col.lectiu:
"Der Geschlechtswechsel -ARIUM > -AHM hangt meines Erachtens mit
der koilektiven Bedeutung der Endung -A zusammen: die a n sich
kollektive Bedeutung der Bildungen auf -ARIU%I wurde dadurch
verstarkt, dass sie die ~ o l l e k t i v e n d u n-A~ annahmen und feminina
wurden" (L01;sT~D'r-l959,pag. 31).
En la llengua actual, a vegadcs, el significa1 col.lectiu es pol
expressar també, d'una manera més o menys aproximada, amb formes
de plural. Ara hé, encara que en certs casos la percepció que un
parlant pugui tenir d'un plural sigui semblant a la d'un col.lectiu,
cal dir que, en principi, un col.lectiu, perque ho sigui, ha de contenir
en si no solament la idea de pluralitat, sinó també el tret semintic
de 'conjunt d'elements units per alguna característica comuna', i aixb
en la seva forma de singular sense haver de recórrer a la creació
formal d'un plural. Una mostra del que diem és que els col.lectiiis
concorden amb verbs en singular.
Perb aixb es fa sobretot palhs en els col.lectius vegetals: en efecte,
la definició científica d'alzinar no és la d'un simple conjunt d'alzines
sinó la de "comunitat vegetal densa i ombrívola, en la qual predominen
arbres de poca alcaria (5-15 m), en primer lloc l'alzina" (GEC S.V.).
Aquesta definició inclou, com es veu, fins i tot elements no enterament
homogenis 4 s a dir, no únicament alzines sin6 altres esphcies-.
Aitrament és suficient que hi hagi dues alzines perque un lloc pugui ser anornenat "Les Alzines"; u n alzinar, o un aulet, és una altra
cosa.

2.2.2. Ús del uom simple com a col.lectiu
En el territori catali existeixen alguns topbnims, certament no
molt abundants, que reflecteixen directament el nom d'una planta
o arbre sense cap tipus de sufix. Quan es tracta dcl nom d'un arbre
que pot arribar a tenir unes dimensions considerables o unes
característiques particulars que el facin distintiu, la motivació del
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topbnim és ficil de comprendre. No és tan ficil de comprendre, e n
canvi, la motivacib que pot haver-hi darrera d'un topbnim com el
següent:
974 (SantPere de Rodes) Marcaap. 116, col. 903: de ipsoloco quod
dicunt ad ipsum T.,entisclum
Efectivament, a la zona mediterrinia el llentiscle creix e n extensions més o menys grans i és suficientment comú com perque a Mallorca s'hagi convertit e n la mata per excel.lencia. Aleshores no sembla
clar per que u n a sola mata de llenlisclc, a no ser que tingués alguna
característica extraordinaria, havia de constituir u n a referencia sulicient com per a crear u n topbnim. E n el mateix cas es traben altres
topbnims, que hem recollit sense afany d'exhaustivitat. Així per exemple el Boix, al terme de Solsona (Solsones):
1020 Baraut, DocUrgeU 363 (Urgellia 4, pag. 75): infra termines
de civitate Selsona ... Et avet affrontaciones ipse alaudes de parte
orientis ad ipsa Guardiola, de meridic ad ipso Boxo
1'Espinalb a Tuixén (Alt Urgell):
1029 Baraut, DocUrgell 425 (Urgeiiia 4, pig. 129): ipsas viüas de
Toxen ... infra terminos istarum viüarurn. Id est ... de parte yero circi
in Kanideli ve1 in ipso Espinalbo
lloc que també apareix mencionat més tard ja en la seva forma
catalana:
1042 Baraut, DocUrgeU 554 (Urgellia 5, pig. 87): in apendicio
Sancti Stephani de Toxen ... Et aifrontat hec otnnia ... de .iii. in ipso
Espinalh

el Fono11 a Vilanova de 1'Aguda (la Noguera):
984, (orig.) Baraut, DocUrgeli 198 (Urgeiiia 3, pig. 32): alaudem
nostrum V d c de Aria in comitaturo Horgiilitano ... et affrontat ipsa
u d e ... de unaque parte in ipsa muga ... et terciaque parte in Puiolo
Bontoso ... ct vadit dios .viii.os tirminus in ipso Fonolio
1047 Baraut, DocUrgcll602 (Urgellia 5, pig. 129):et ascendit per
ipsuin terminum dc ipsa Clusa et de Alcamora usque ad ipso Fonollo
o la Ginesta a Torrefeta (la Segarra):
1073 Sangés, DocGuissona 30 (UrgeUia 3, pag. 247): Et sunt ipsas
duas pccias de terra in comitatii Urgelli, infra terminos de Gissona, in
quadra de Turrefretta, ad ipsa Genesta
1073 Sang&s,DocGuissona 3 1(UrgeUia 3, pig. 248): in eomitatum
Urgello, infra terminos de Gissona, in quadra Turrefracta, ad ipsa
Genesta

I
1

1
I

8

i

:l

¡
1

I

I

1

!
,

1073 (orig.) Sangés, I)ocGuissuna 35 (Urgellia 3, pag. 252): in
comitatulJrgelli,inlra tcrminumkastriGissone ... occiduo quoquepars
in terminio ... atque iii ista Gcricsta
També altres topbnims comparables (el Coscoll, el Bruc) apareixen
en documents de Sant Cugat:
1064CSCiigat 11640, pig. 307 (testament de Ranion,fiilld'EUiardis):
Et concedo ad Bonofiiio Malaniieg fexa tina dc terra qui est ad ipso
Coscoii, qui vadit usTie in alodio dc Bonofilio, leuita
1187 CSCugat 111 1172, pag. 312: Itcrri dimito predicto Arberti
parrochia de Briig cu~iisuis tcrrriinis
Davant d'aquests casos, i tcnint en compte que en cap d'aquests noms
no hi ha una característica formal que justifiqui un sentit col.lectiu,
potser caldri prendre en consideració la possibilitat quc, d'algiina
manera o altra, cl nom simple de la planta pugui designar tota
rnajoritiriarnent per esp&cimeris d'aquella planta
l'extensió
determinada.' És a dir, es tracta d'un mot formalment simple, sense
sufixació, usa1 amb un contingut semintic de col.lrctiu. Com es pot
observar, en la seva majoria aquests topbnims porten articlc. Així
per exemple el nom de planta boix esti molt ben rcpresrntat en la
toponímia catalana; és també cognom freqüent.
En cata12 no és rar allb que les gramitiques anomencn "singular
generic" o "singular col.lectiu". Precisament cn els noms de plantes
que hem mencionat aquest ús és ben possible; podem dir "en aquest
lloc (no) hi ha fono11 (boix, bruc, ginesta, mcnta)" o també "alli on
hi ha menta (farigola, gr6vnl)". Perb aixb no és possible amb tots
els vegetals; no serien gramatical6 frases com "*en aqiiest lloc (no)
hi ha pollancre (ginebró, maduixera)". La relació que piigui tenir
aquest fet amb l'existEncla de noms que designen plantes no arbbries,
usats en singular amb valor col.lectiu en la toponíniia, no és ni evident

uon

2 . En el mateix eiitit wrnprovern puc r'cxpressa B. I.ofsledr (1959. pigi. 4142): "Als %eiignisai
einer kiillekriuen V e w c n d ~ o gder Raiiinoaiiien sind rneinis Lraehkns riim Tsil auch diejenigen

ri~munischenOhinainei~ziilie~rai:t~teii~dieuufeinenlateinischen~i~ig~~lorirchsnBsurnnamen~~ückgelien~
Beiapiel fr6. Orrw (< ULMCS), Rovure (< ROBUH), F'ilin (< PIKCS), Teil (< nuus), Saulrc (< sai.ir), Biiis

zum

(< H I J X ~ S...
) Einzelnc Excrnplare ruii Raiiiii;irtin ivie Eiche und Linde koniieii j a ein rnarkantes, in die
AugcnfdendesAusaelieii tishenundiomitalsoiii CliarakteristikumdesOrtcr,iuosiewaehien~rrigerihen
werderi. Einedersnige Crkliniiig Ikiiin obcr rneines Erachtens fur Ol<riiaineii r i i Hiiis und Snr~lcekautii
in Bctrschtkonimsii:es iiU~zehrrihwir su glauben,dasseiri Ort ouih cincr einiigen Weirlc ~ J c einern
r
Buchsbaiimrrraors benannt rorden nei. Viel wahrscheinlicher ist, dass man i i i ri,li:hrri F d e n nn den
Vegerationsrypus dachte, urid durr iiisus und $,m
~rrprünglichkollektiue Sinylare irarcn".
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ni tan sols clara, pero no hem volyt deixar de consignar que hi
ha una certa coincidencia." De totes maneres aquests topbnims, ja
que no estan formats mitjancant sufixos col.lectius, no seran ohjecte
d'un estudi especial en aquest treball.

2.3. Noms que designen geericament col.lectius vegetals
En el present estudi no tractarem tampoc amb especial
consideració els terme? que per ells mateixos designen col.lectius
vegetals Cuna manera generica, noms que no fan referencia a un
determinat vegetal; ens referim a mots com selva, bosc, prat (prada),
o el llati ~ucus.Aquests noms i a l y n s derivats d'aquests noms (com
Bosquet o Pradell) estan ben representats en la toponimia. Cal advertir
solament que a Mallorca el mot bosc designa i significa 'alzinar', que
és el bosc per excel.lencia a aquella iila. En sentit contrari, garriga
en grans zones del domini lingüístic no és ja un lloc on abunda el
garric sinó que designa un 'tros de terra no conreat on creixen
espontiniament mates i arbusts de poca alyiria' (DGLC);la localitaació
del mot i una definició molt semhlant es dóna en el DCVB que,
molt significativament, tradueix el terme al castella per "monte bajo".
En alguns indrets garriga és sinbnim de gamc, arbust anomenat iambé
coscoll (el DCVB s.v. dóna aquesta com a primera accepció).

3.1. Del nom apel.latiu al toponim
Cal suposar que els fitotopdnims són, en principi, i en el moment
de la seva creació, noms apel.latius; és a dir, són -o, més ben dit,
u
Ie es van originar- noms perianyents al
eren en el moment en p
lexic comú de la llenya que en un moment determinat foren
ccinsiderats apropiats per a descriure un cert paisatge o un cert Uoc
prenent com a element bLic la seva vegetació. Si posteriorment s'han
convertit en noms opacs per a nosaltres és un fet accidental que es
deu a l'evolució de la ilengua; aixb és lbgicament vilid pel que fa
als noms de certs vegetals -que constitueixen la base d'alguns dels
3. També L6fstedt en I'anicle que hem citar extenrament cn la nobi anterior relaciono aquest
fenorncn de 1;i Ilengiia comuna (en uquirt cas del eastclli) amb 118 <oti6nimsque presenten la forma dcl
noni siinple del uegctal.
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topbnims que vcurem- que han deixat de tenir significat en la iiengua
comuna i han estat substituits per uns altres (així QUERCUS). Perb és
també fins a ccrt punt valid per als sufixos col.lectius que centraran
el nostre estudi; és a dir, podem considerar que cn l'kpoca de formació
d'un topbnim el s u f i que el compon tenia una certa capacitat
productiva per a crear mots col.lectius en la llengua comuna o que,
com a mínim, existia una formació amb aquest sufix que era més
o menys viva en la llengua. Aixb darrer vol dir que, mentre un nom
com aukt pertany com apc1.latiu a la llengua viva, no perd la capacitat
d'esdevenir un topbnim, encara que el sufix -et hagi deixat de ser
productiu. Bé que tot aixb sembla prou evident, volem insistir-hi
perque és del tot indispensable de tenir en comptc aquestes consideracions si allb que pretenem és trcure conclusions sobre la llengua
antiga a partir de la toponímia, si considerem que la toponímia
conserva, fossilitzats, estadis antics dc la llengua. Perb caldri fer
algunes precisions sobre aquesta afirmació tan general.
El pas de nom apel.latiu a topbnim no es produeix de manera
momentania, instantania; es tracta d'un procés, d'un esdevenir. Moltes
vegades la frontera entre una cosa i l'altra no és ficil d'establir;
especialment en els textos antics pot no ser clara la funció d'un
determinat nom (sobre aquest aspecte i els indicis que es poden trobar
per a decidir-se en un sentit o altre vegeu el punt 5.3. d'aquest capito]).
De totcs maneres, hi ha dos casos on es pot considerar de manera
clara que un nom comú ha esdevingut un topbnim. Des del moment
que un nom referent a la vegetació deixa de pertanyer al l&xiccomú
de la llengua parlada es converteix immediatament en un topbnim
no motivat per als parlants; aquest pot ser el cas dels derivats de
* K ~ ~ S A N O SO del ja mencionat ~ i i ~ i c uper
s exemple. D'altra banda,
si desapareix la realitat que motivava el nom del lloc, en el nostre
cas si desapareix I'arbre o arbres que' originaven la designació, pero
el nom persisteix, aquest nom perd lafunció propia d'un nom comú
i esdevé topbnim. Aixb és el que Varró va observar a propbsit del
nom Cuna localitat de Roma, Cometa: Cometa, quae abcissa loco
relinquerunt nomen (Varró, Lingua latina 5, 152). No existeix la
verneda que dona nom a un b a m dc Barcelona ni grans extensions
de gram a Santa Coloma de Gramenet. De totes maneres i com hem
dit, a vegades pot ser difícil de determinar la funció com a nom

coinú o com a topbnim d'un col.lectiu vegetal determinat; prova
d'aquesta diiicultat és la vacil.lació que s'observa en l'ús de majúscules
i minúscules en les edicions de textos antics.

3.2. Del toponim a l'antroponim
L'estudi dels fitotopbnims planteja encara altres problemes metodolbgics. En i'onomAstica catalana no tots els fitotopbnims perviuen
únicament en la toponímia; molts ens han pervingut (a vegades fins
i tot exclusivament) com a cognoms. Sembla que cal partir també
de la premissa metodolbgica que aquests cognoms tenen el seu origen
en topbnims menors. És prou sabut que són molts els cognoms que
provenen de noms de masos o cases i aixb sembla especialment cert
quan els noms dels llinatges procedeixen d'un col.lectiu vegetal;
efectivament no sembla lbgic, o en tot cas ha de ser en unes circumstincies prou particulars, aplicar directament a una persona un
nom que designa la vegetad; en canvi, sí que és lbgic de donarlo a un indret i a la casa que s'hi pugui construir; d'aqní el nom
pot passar a designar els homes que I'habiten.'
Ara bé, un cop arribats aquí, el procés pot continuar en un altre
sentit: els noms, associats a les persones que els duen, es poden
traslladar junt amb les persones. Així, davant d'un nom Cuna masia
o d'un lloc que consisteix en un col.lectiu vegetal, no es pot saber
a priori si aquest era el nom original de i'indret o si bé era el nom
d'iines persones que, provinents d'un altre lloc, s'hi van instal.lar
i li van donar el nom. Aquesta és una de les raons per les quals
no es poden treure conclusions massa ripides sobre certes fonts com
per exemple mapes; només si es disposa d'una monografia sobre el
topbnim es pot assegnrar si és antic i ha estat creat tn situ o si ha
estat portat al lloc, recentment o en epoca més antiga. Naturalment,
a efectes de treure concliisions sobre l'epoca de formació dels
topbnims, aquests toponims "importats" poden distorsionar les dades.
Quc moltsUin;i~sueognoinsprocedckcndenomrdieaseso rnasies tambéesposademanilesl
que aquests mnsisteixe~eri una praula relativa s la cnnrtrii<:i:iii (Co.?o>iovn) o n
accidcnts del terririy (Co,n<~,Juiiyent, Qiier, Fonf). V ' t r a banda: que aquests mota a i y i n rialrnent
i.ol>iinimsfiratao simplssapel.latiurtopogriliraque s'usencircumstancialmerit, 03 inés o menys ind'ifcrent
per a1norvi;irgunieni q i i e c ~ b a ~ a r n e l f ~ t q ~ e a q ~ e ~ tnoinésespodendonaralespersones
~nurna
n trav&
dela designaeió d'un Uoc.És a dir, una persona rpie e'anomonaFogedns'ho pol dir perqui6u cnun Uoc

4.

en .rquells a as os en

pueesdiuFqcúaii, iiieiiysprobablemcnt.enunUoion ehitivatiientlii haunafagcds(indepeiiden<ti~ent
del nom que t i n y i ayuesr Uuc) ,,e& no perqui tingui cU a l y n tret Iierrunal que motivi e l nom.
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Així, per exemple, a les pagines del BSO (en una nota titulada
"Antropotopbnims: Can Buxcres" BSO 15, 1984, pigs. 41 - 44,
reeditada ara en MOREU-REY-1991,
p i g s 155 - 158) Moreu-Rey crida
I'atenció sobre el topbnim Can Bueres, a l'Hospitalet, arran de la
instal.lació d'una estació de metro i I'establiment de la grafia Can
Boizeres per al nom de l'estació. Can Buxeres 6s el nom d'iina masia,
actualment convertida en parc municipal, pertanyent a la familia
d'aquest nom. Ara bé, la nota indica, amb diversos arguments, que
no sembla que l'origen d'aquest cognom sigui catalh sinó frances,
possiblement Buisszeres i que per tant caldria mantenir la grafia
primera. Independentment de quin sigui l'origen del cognom i de
com aixb afecti la grafia del nom del parc o de l'cstació de metro,
el que ens interessa ací és remarcar que seria un error evident de
creurc que existeix iin topbnim col.lectiu de bow¿ amb el s u l k -AHIA
a l'Hospitalet, ja que aquest topbnim ha estat porlat al lloc a causa
del cognom dels propietaris de la masia.

3.3. Creació no popular de toponims relatius a la vegetació
Un altre problema de caire metodolbgic és el que plantegen certs
topbnims que no són prbpiament d'arrel popular. Efectivament, no
sempre els topbnims són de creació espontania: entre les possibilitats
de creació conscient dc topbnims hi ha la de les series de topbnims
que es crcen en epoca tardana arran de processos dc repoblament.
Són noms donats pels repobladors alli on s'estableixen recordant
topbnims d'aiii on procedeixen, encara que les característiques del
lloc així batejat no ho justifiquin plenament. En el camp dels litotopbnims pot no ser, doncs, la vegetació l'únic factor que determina
que el lloc sigui "batejat" pels nous posseidors amb un fitotopbnim.
Aquesta pot ser, doncs, una altra causa de trasllat de topbnims, a
més de les que comentivem en l'apartat anterior. Perb en aquest
sentit, el de la imposició de noms pels repobladors, el professor Moren
va més eniia: segons la seva teoria a les comarques de la Segarra
i ve.kes hi ha una serie de topbnims vegetals que són productes de
nova creació del temps de la Reconquesta; encara que no és del tot
explícit, del que diu sembla deduir-se que pensa en la possibilitat
que fossin escollits per als llocs reconquerits noms relatius a la
vegetació d'una manera gairebé arbitraria, és a dir no tant per la
seva relació directa amb la vegetació del lloc, sinó per raons de
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moda", perquh responien a una tradició o eren cvocadors o suggerents; així en una nota breu i sense signar en el BSO (11, 1983,
pig. 9) es parla d'un "bateig col.lectiu de noves implantacions (castclls)
en temps de la 'Reconquesta' en comarques segarrenques o veynes
emprant les diferents unitats d'un mateix camp semintic: el de les
plantes i arbres", i són citats els següents noms de lloc: "Albespí,
L'Ametlla, S'Aladern, S'Avellk, Aranyó, S a Canela, Carbassi S a Cirera,
e1 mateix Ceruera (Servera), Codony, L'Espígol, Figuerola, El Fonoll,
Freixenet, Es Llor, Mirambeli, S a Móra, S'Oliuellu, La Panadella,
Pomar, Rouric, Saüc, S a Vit, etc?
Una altra possibilitat de creació no espontinia de topbnims és
la de la imposició de certs noms de significat religiús en llocs on
s'estahleixen comunitats monistiques o eremitoris. Aiguns d'aquests
noms poden contenir un fitbnim ja que hi ha diverses plantes -1
Uor, la palma, etc.-que prenen un caricter simbblic en el cristianisme.
Així alguns fitotopbnims que contenen el nom d'aquests vegetals poden
no ser una referencia a la vegetació del Uoc on es situen sinó un
norn donat a causa del caricter simbblic del vegetal. Sobre aixb vegeu,
per exemple, el comentari que en fa J. Moran (1986, particularment
a la nota 5).

4. ALTRESASPECTES PRCWS SOBRE MPONIMU

Ja tindrem ocasió d'insistir en altres llocs que és prou gran el
nombre de topbnims que no són el que aparentment semblen ser
i que, al mateix temps, n'hi ha molts d'altres que són el que no
semblen ser.
En el camp de la toponímia botanica aixb es produeix en els
dos sentiis: hi ha fitotopbnims aparents -perb que no ho són en
la seva base etimolbgica- i hi ha fitotopbnims que ho són realment
encara que la seva base botinica hagi quedat, en la seva forma actual,
desfigurada.

5. Vegeu altres indicacionr cn aquest mateix sentir de Mnreu-Rey en Monru-Rm-1982. pks.
160161: Moe~u-REY-1991.
pig. 163.

4. l. Homonimitzacions
El fet que un topbnim aparenti tenir un origen botinic quan
aixb no és aixi o és com a mínim discutible pot obeir a diverses
raons: en primer lloc els topbnims són freqüentment objecte d'homonimitzacions, ja que aquests noms, sovint creats sobre noms
apel.latius o antropbnims en Iipoques remotes, cn molts casos han
deixat de ser motivats per als parlants. Aixb fa que siguin un terreny
propici a tot tipus de modificacions atribu.&les a allb que tradicionalment s'ha anomenat ctimologia popular. Aquestes modificacions
poden contribuir a fer poc perceptible el veritable origcn etimolbgic
del topbnim. D'altra banda, hi ha una serie d'elements toponímics,
el significat botinic dels qiials, si bé és aparent, cal descartar o ha
estat posat en dubte pels estudiosos.
Pel que fa al fenomen de I'etimologia popular podem observar
que ha tingut una certa incidencia a I'hora de crear falsos fitotopbnims.
En aquest sentit és significatiu el cas del nom de la població de
Sant Just Desvem (BarcelonIis). El nom Desvem sembla transparent:
aparentment és un d'aquells casos en que la toponímia conserva,
fossilitzat i aglutinat, I'article procedent d'irs~ que ha deixat de ser
viu en la Uengua d'una gran part del domini continental del catala.
Desvem seria, doncs, equivaient a 'del vern'. Perb diversos estudiosos
(Rmm-1951, MOREL-1982,
Momv-1987) han observat que les formes
que apareixen en la documentació antiga del toponim són totes unes
aitres: aixi el primer testimoni que en tenim, del 986, presenta la
forma Berce, i fins al segle VXI es repeteixeii les formes similars (Venio
1011, Vercio 101 1-1049,eclesiaSancti Iusti de Ver5 1279, Venia 1281,
Sent Jwt des Ver$ 1374,).Sant Jwt des Vem, que correspon al nom
actual, apareix documentat només el segle m?.Aixb ens mena a la
conclusió que Desvem és una creació per etimologia popular sobre
el nom antic de la pob1ació.b Per tant no existeix cap arbre, cap
vern, que hagi originat aquest topbnim, sinó que més aviat sembla
originat sobre un antropbnim.
6. Inciilintalmcnt cal dir qiie. 1;iI com aasenyala Moran (1987, pig. 56), aqiirsla farmació per
etiiiioliigii popular 6s interesiaiir prrqu&denota, si no i i r i iir vi", com a miuini tina conscikncia de
l'eristiiieia d'unanicle maiculi iiiib la formaesenuna Ppnm ~ i l a t i ~ a m c ~ t t a r d ai:uin
n a és el scglek~.
Val
adirque tamb6 hapogulcoiirrihuiralaer~aeiód'a~uealofomal'analogiaanihel
nomd~lnuelide~ohlieiú
prapcr Smt Joan Desp; i altres noms siniilara de la comarca.
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Aquest fenomen es dóna molt sovint. Així A. Bach (BSO 18, 1984,
phg. 24) crida l'atenció sobre el nom de casa Eures (Sant Maurici
de la Quart, Berguedh) que és una deformació per etimologia popular
d'un antropbnim: Leuericus. Igualment Bladé i Desumvila des de les
pagines del mateix butlletí (BSO 17, 1984, pag. 51) indica que
Valldellim, partida del t e m e de Benissanet (Ribera d9Ebre),apareix
documentat com a Val d'Ali i el topbnim no té, per tant, l'origen
en un llinar sinó en un antropbnim.
Així mateix és evident per als filblegs que ni La Pera ni Rilldeperes
ni Riudecols no són topbnims d'origen botanic, pero potser no ho
és tant per als parlants, com es posa de manifest en les vacil.lacions
en la pronúncia de la -e- en els derivats de PETRA.
Aquest tipus d'homonimització afecta solament topbnims concrets
-0 petites series de topbnims com els derivats de PETRA que acabem
de mencionar-. L'aparició d'aquests falsos fitotopbnims és producte
de l'evolució, regular o no, dels topbnims corresponents i per tant
es pot qualificar d'accidental o esporidica. Un problema diferent el
planteja la discnssió sobre el significat etimolbgic de certs grnps de
topbnims que també es podrien catalogar com a falsos fitotopbnims.

4.2. Sobrefalsos fitotoponim
Efectivament, hi ha una serie de topbnims -0 més aviat d'elements
toponímics- que aparentment semblen respondre a un nom d'arbre
o planta pero el significat vegetal dels quals ha estat discutit amb
més o menys versemblanqa.
El cas més espectacular és la d r i e de topbnims que presenten
una forma Pi. En la consciencia de qualsevol parlant actual aquest
topbnim tindria un significat vegetal, pero Aebischer ja fa temps
(AEHISCHER-1936)
va posar en dubte aquest significat. Efectivament,
observant els contextos on pi apareix en la documentació antiga,
especialment en aquells textos del segle x i xi on és encara un nom
comú, es fa patent que no pot tenir un significat vegetal, aixb perque
pi apareix com a nom comú en enumeracions de roques i accidents
orogrhfics i no entre les enumeracions d'arbres, i sobretot perque
apareix en contextos on, si fes referencia a un arbre, el text seria
gairebé incongment: vegeu especialment el document de 974, citat
per Aebischer, on s'assenyalen els limits d'un predi objecte de donació
per part del comte Gausfred a Sant Pere de Rodes:
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974 Marca a[>.116, col 903 i DipCarol 1, pag. 236: ascendit in
suinmitatern de ipso pino altiore qui ibidem est, qui habe~inhonestum
atque incompositiirn nomcn ... quem nospropter dclormitatemscrihere
deuitamlis

Realmcnt no sembla que aquest pino, amb un nom que la decencia
impedeix mencionar, pugui designar un arhre, i efectivament no ho
fa: uns anys més tard, cl 982, el mateix límit és descrit de la manera
següent:
982 DipCarol 1: pig. 242, 2: in sumitatem ipsius montis qui
iiucatur Caralio
Aebischer no cita aquest scgon document quc sens dubte confirma
la seva hipbtesi, ja que pino aquí apareix substitiiit per un mot que
li ha de ser més o menys sinbnim: mons.
De totes manercs Aebischer estableix el significat orogrific del
mot, concrctament el de 'sortint rocós' que es despren deis textos
que estudia. Aleshores, sempre segons Aebischer, caldria partir d'una
base etimolbgica híbrida, *PINNO, amb aquest significat i producte d'un
creuament del gil.lic PENXOS amb * r i c c o , nom d'origen desconcpt
pero comú a les llengües de la Península Ibkrica.
Als toponims que aporta Aebischer caldria afegir, segons J. Moran
(MORAN-1983),
el topdnim fimeitt (Ectamariu, Alt Urgell) (documentat
per primer cop el 964 com a Pino Sancto, Wiage 10, ap. 18, pig.
259-261) que, pcr la constitució orogrhfica del lloc, no s'ha d'afegir
a la llista de topbnims, prou coneguda, qiie denoten l'cxistencia de
cultes dendrolitics -d'altra banda mai associats als pins a Catalunya-, sinó que s'ha d'interpretar com a 'roca santa' denotant iin altre
tipus de culte precristii.
En tot cas és evident qiie existeix una base toponimica PIN- que,
malgrat haver coincidit amb el nom de l'arbre, és etimolbgicament
diferent.
Plantejant un tipus de problema del tot similar, Badia va discutir en una serie d'articles (BIm~-1961i 1966a) la teoria acceptada tradicionalment que topbnims com Macana, Macanet, Macaners
i afins són una resta de la pervivkncia de MATTUNA en els dialectes
constitutius catalans. Contra i'opinió que considera aquests topb
nims com a fitotopbnims, Badia proposi una altra base lexica amb
un significat també oronímic. L'argumentació es basa en la no-coincidencia de la situació dels topbnims i de les irees on acLualment
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macana és viu com a nom comú designant la poma, també en la
situació d'aquests topbnims en collades o llocs amb un relleu especial
i en una abundant documentació llatina medieval (recollida sobretot
eii l'article de 1961). En aquests documents no és en absolut patent
el significat botanic del mot; de fet en els documents recollits apareix
gairebé sempre com a topbnim i no com a nom ape1,latiu i, quan
hi ha alguna indicació sobre el topdnim, molt sovint es refereix a
un coli, a un puig o fins i tot a una roca. Aixb sembla manifest
especialment en el testimoni més antic: 878 Marca ap. 36, col. 800:
per ipsa roca ubi dicitur 4 d ) M a c a ~ e t o En
. ~ canvi, en els textos on
aquests noms són usats com a noms comuns, és quan el significat
vegetal sembla més transparent (per exemple, el text de 1063: ACA
Ramon Berenguer 1, núm. 293: et cum orto et mncenaria), encara
que també en l'article es proposen explicacions alternatives que farien
possible un significat no botanic del teme.
En el segon dels articles dedicats al tema (1961) Badia reuneix
i critica la documentació reunida per Balari en unes notes de treball
i n e d i t e ~La
. ~ teoria de Balari era un precedent de la sostinguda per
Badia.
Moreu-Rey ("Sobre els noms propis andorrans" en BSO 4 (1981),
phgs. 14-26) es pronunciava en el mateix sentit que Badia. Aqnesta
teoria no ha obtingut, perd, una acceptació unanime (Coromines la
ignora, cf. DECat S.V. ma~ana)potser per la dificultat de trobar una
base etimolbgica que suporti el significat oronímic d'aquests topbnims.
Així mateix ha estat discutit el significat vegetal d'altres topbnims.
Cases-Carbó indici que almenys algun dels topbnims amb la forma
Lledó a Catalunya podia provenir d'un duplicat de LUCIJDUNUM
i tenir
per tant un origen celtic (CASES-CARRO-1929,
pags 91-117). Badia
7. Compari's, no obrtant akh, amb la frase següent:
96'3 Marra ap. 101 ml. 883: i t inlakrat ad ipro pino qui vocarur ad ipsa Alzinela
Aq~estafrase ha de scr interpxiada sid: "limita ambla r o u que s'anoniena aLL<illzineUs"'.El docurnent
ds 878 pot é s s r ~jnlprpretat aúi: "pcr aquella roca que és aituada en el Uoc dit 'Mawnet"'. Els dos casos
presenten eerter similituds: en el primer el topbnim esta intmduyt per iin nd que scmbla indicar que el
nomdelameaesdeu$Uocnn esta situada; en elsegon c a l e l relatiu ubipotser interpretatd'una manera
sc:mblaot, com hem tiaduit.
8. Aquistes iintes no eren mneydes per Radia quan va rcdacuir la coinunicació al Congréa
d'ononiistiu de 1963 (publiuda el 1966). Cal tenir en complp que el número 8 d'Eshidir Romdnics de
i'any 1961 rio v i ser impris. dwt e u~ai&ried'incid&ncies,fins
aI'abril de 1966. Per uint, i mslgrat les
aparenccs, l'article pulilim al número d'fia<dk Rominics de 1961 és Ueugcrarnent posterior al publieat
I'any 1966 en les acies del Congrés d'0nomisticu.
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sostinyé, independentment segons sembla, en un article (BADIA196613) la mateixa opinió respecte a Lledó (Garrotxa) amb arguments
més elaborats de diversos tipus. El punt de partida de l'argumentació
és I'existkncia #un document de donació al monestir de Sant Pere
de Besalú del 978 (Wiage XV, ap. XXV, pig. 258) on apareix un
topbnim Lucduno: Et dona ad prefitum cenobium in terminio de
Lucduno terras et uineas. Aquest topbnim podria correspondre al nom
del poble de Lledó (Garrotxa), situat a la mateixa contrada de Besalú
a que fa referencia el document? Ara bé, cal tenir en compte que
el topdnim Lledó correspon a llocs diversos i que almenys alguns
d'ells semblen respondre al fet que el Uedoner és un arbre objecte
de culte pre-cristii, culte que s'ha cristianitzat sota I'advocació de
la Mare de Déu.Io Aleshores els topbnims amb aquest origen són
evidentment fitotopbnims. Cal observar, també, que en aquest cas
el problema només es pot plantejar pel que fa a la forma simple,
~ . el cas
Lledó, que és l'única que podria procedir de L U G U D U En
de Macana, i tal i com assenya-lava Badia (1961a, pigs. 171-172),
l'existkncia de formes amb sufixos col.lectius típicament vegetals
(Macanet, Macarus...) no era inconvenient per a imaginar un significat
no botinic del terme, ja que, efectivament, aquests sufios poden
apareixer units a elements no vegetals (cf. Pedret, Codalet; Pedrosa,
etc.). Contririament, en el cas de Lledó, i malgrat que la forma simple
pugui no tenir-lo, els topdnims sufixats (com Lledonosa) sembla que
han de tenir un significat vegetal.
Coromines (DECat s.v. lledó) rebutja contundentment la hipbtesi
de Cases-Carbó sense citar per a res Badia.
Balari i Jovany en els Ongenes históricos de Cataluíul proposa
significats no botinics per a topbnims com Avellanes (pigs. 52-53)
que segons Balari designaria un tipus de roques o Figueres i derivats:
Figueroles, Figuerosa o Figols (pigs. 241-243) en els quals s'hauria
de veure, no el nom #un element de la naturalesa, sinó el resultat
de la intervenció humana en forma de parets o tipies. Balari es basa
9. F.ri iin douiment dc Vic, referenr a ddeiia, i r troba un tophnim amb una p f i a niolt similar
del document de Besalú:
996 (orig.) Junyent, DipITir604, p6g. 513: Et itcm terra qui est ad ipso Liicdone, d h l m uel
heremum
La I > r ~ ~ & nde
c i l'artielc
n
fa creure que aquesl nom s'orkna en un nom comú, potisr i i r i Iledoner?
10. Pcr ds rastres eii 13 Liiyunimia d'anticsculteadendrolaticavegeu uiiiubCAE~1~«1~~-19b8ooes
fa referencia espeiialminr al culte a16 mures i tamhr (pjgs. 6041) $5 Uedoncrs i s'indiea la relació de Iirj
a<luoeuiionsmariancs a la Mare de DPii del Uedó umb aqucstd cultes preeriotians.
a
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en el fet que, en el Ilatí medieval de Catalunya, &era no designa
l'arbre y u e , segons ell, sempre s'anomena ficulneal'- i en alguns
textos llatino-medievals i topbnims. Meyer-Lübke (1923) també posa
en dubte l'etimologia botanica de Figols i proposa FIGULOS 'terrissers'.
Badia (1951) exposa les teories de Balari pero indica que, si bé potser
no en tots, en la major part de casos es tracta segurament de noms
botanics. Coromines (DECat, s.v. figa) es pronuncia, amb la seva
habitual contundencia, en el mateix sentit fent l'excepció de Figols
per al qual accepta l'etimologia proposada per Meyer-Lübke.
Manuel de Montoliu, en un article sobre toponimia fluvial (1922),
posa en dubte que el topdnim Noguera, que designa diversos rius
a Catalunya, tingués un origen vcgctal i proposa una base NAUICA que
tanmateix no sembla satisfactoria ni des del punt de vista de l'evolució
fonetica ni des del punt de vista de la semantica. Badia (1951) recull
una quantitat important de topbnims fluvials amb les formes Noguera
-i derivats, particularment diminutius- i Nou indicant "qu'au point
de vue botanique, il n'y a pas d'inconvénient a accepter l'étymon
NLCARIA" perque la noguera pot créixer en qualsevol lloc de Catalunya
srmpre que hi hagi un grau d'humitat suficient.

4.3. Fitotoponim "ocults"
També existeix el cas invers; és a dir, topbnims dels quals no
es pensava que fossin vegetals pero als quals modernament s'ha volgut
donar un significat botanic.
Coromines (DECat S.V. cadec, nota 8) conjectura, amb moltes
precaucions, que el topbnim Cadaqués (Alt Empordi), per al qual
sempre s'havien proposat formacions que continguessin el mot quer
'roca', és un derivat col.lectiu en -mrus de cadec. No obstant el mateix
Coromines mostra les dificultats d'aquesta proposta per a la qual
caldria suposar, contra el yue indica la documentació, yue cadec no
és una forma secundaria i relativament moderna de cada < CATANUM.
Efectivament, el topbnim Cadapués apareix l'any 1030 (Marca ap.
11 . Cosa que ino és exaetament certa encara que realmentficulrieo és molt més freqiient: regeu
pcrexemple 1034 MiretBHABLV1,pig. 352: curnips;~nrúaribu...idsuni: m m r s .Ui.sto1iuar.i. eipurner
.i. et amendoles .üii. et piuners et&rs. 1038 Mirct BRABL VIII, pig. 425: pomer .iet anenlers .<U¡.
elprimeres eifyeres. 1127 Miret BRi\BLVi, pig. 392: et teminntur deunapnrt uiortaldeSanctoMona
m n ~ i p s m j g e r e s 1173
.
CSCreui 172, pig. 175: unum campurn n<rn&rm et arbores ... a in alio loco

... IULILI~L c<~ntpurnC Y I > I , ~ ~ ~ ~PIU oGu(LIILF.
S

202, col. 1043: in comitatu Petralatensi ...et infra hos terminos s w z t
porti maiores ... et alium quem dicunt Kuduchers) i no hi ha res que
faci pensar que en aquesta epoca ja existís la forma cadec; en la
documentació antiga el topbnim Montcada (Valles Occidental) apareix
com a Montcadan, o Ilatinitzat Montecatanus, mostrant la -N- etimolbgica. Caldria trobar, a més, una explicació a l'absencia de
sonorització de la -c-, ja que, tractant-se d'una forma antiga, hauria
d'haver sofert aquest procés. En tot cas, i tal com indica Coromines,
el que es despren de la documcntació antiga és que el primer element
del toponini no és "cap de"."
També hi ha topdnims el significat vegetal dels quals és poc
transparent. Aixb succeeix evidentment quan els topbnims contenen
un nom de planta o d'arbre que ha deixat de ser un nom comú
en catala. En el moment en que el topbnim deixa de ser motivat
per als parlants pot sofrir tot tipus de modificacions. Només cal
recordar I'ankcdota clhssica d'un document del segle m (citat en
BALARI-1899,
pag. 209) on el topbnim LRlastret (Bak Empordi) apareix
iiatinitzat com a Oculo Stncto. També pot succeir que l'evolució
fonetica d'un topdnim el converteixi gairebé en irrecognoscible.
phg. 236 i sobretot phg. 343)
Muntaner Pascual (MUNTANER-1986,
ha fet veure que un topbnim del Garraf, Sostrell, no és com es pot
pensar un derivat de sostre, sinó una contracció, amb I'article salat,
d'ullastrell. Muntaner Pascual, pero, remet al DC\B (s. v. ustrell) on
s'indica que ustrell prové d'una "contracció de ullastrell, diminutiu
de ulhtre". Tal com exposarem (capítol N.l i IV.4) sembla més Ibgic
veure-hi un col.lectiu diminutiu amb el sufix el1 (< -ETULUM) i no un
diminutiu, pero, deixant de banda el significat, l'explicació sembla
correcta. Aquest topbnim ha sofert diversos "accidents" que en
dificulten la interpretació: així la grafia aglutinada de l'article
procedent de IPSE i I'eliminació de tota una sfl.laba: s'ullastrell (o,
millor, s'uiastrell) > s'ustrell. La grafia no etimolbgica Sc- encara
n'emmascara més i'origen.
De totes maneres en catali no es produeixen modernament interferencies amb altres Ilengües no romaniques que encara contribuirien
a complicar més les coses. Només a tal1 d'anecdota podem mencionar
12 . Basrardas (BSO 2. 1980, p k . 7 )eoniecturs. no scnse -pticiaiue,
quc en aquest to@nim
hi podria hauerlo preposiciágrop hato, i aleshnresel nom,danatpckggreesd'Empúries, rignificaris 'entrc
roques, en el roquissai.
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qiie un aparent im Frosch en una zona avui germanbfona dels Grisons
(Ascharina, Küblis) no té cap relació amb les granotes sinó que és
una forma escurcada de Froschenei (< FRAXINETUM) nom amb que encara
Les influhncies del castelli
era conegut fa uns anys (SCHORTA-1988).
en la toponímia són d'un altre tipus.
Les conclusions que es poden extreure dels casos que hem
comentat en aquests punts precedents són potser les evidents per a
qiialsevol estudi de toponímia. En primer lloc la necessitat d'una certa
cautela i sobretot de disposar d'estudis individuals aprofundits abans
de treure conclusions de caricter general i especialment la importancia
que té la documentació antiga per a intentar fer qualsevol tipus
d'interpretació de la toponímia. En tot cas i com que el nostre objectiu
no és, en principi, d'estudiar i'etimologia de les bases lkxiques sobre
les quals es formen els col.lectius sinó estudiar el funcionament dels
sulixos col.lectius, deixem de banda en el nostre estudi les bases
Iexiques la pertinenca de les quals al camp dels fitotopbnims ha estat
senzillament qüestionada.

5.1. Estudis sobre~totoponimia
Aquest apartat té finalitats diverses: conté bbviament una anilisi
breu dels estudis sobre fitotoponímia que constitueixen els nostres
antecedents immediats (l'antecedent del nostre) i als quals haurem
de fer sovint refer&ncia.13Ara bé, a través d'aquesta analisi, que sovint
inclou elements crítics i valoratius, volem fer veure quins han estat
els objectius immediats que s'han proposat aquests estudis, quins han
estat els problemes que han estat posats en rclleu, quines són les
propostes metodolbgiques que han estat fetes i quines perspectives
han obert. Potser no és ni tan sols una aproximació a allb que sol
anomenar-se "estat de la qüestió", pero almenys, en certa mesura,
podem dir que en fa la funció. Allb que sí pretén aquest capítol
és emmarcar el present treball dins el panorama de les recerques
sobre fitotoponímia romanica.
13. Noineloemenelnasrrccomcntsri,encarzquel~gicarnentaporteninformacionsmaltvduosed
que hem t i w t en compie, ni obres generais de toponimia <atalana o d'aiires dominis roininics-, ni
monografies locaLL, ni obres lmicogrifiquie.

En primer lloc cal mencionar com a classics el trebail de G.
Flecchia ( 1 8 7 9 8 0 ) , pioner dels estudis onomistics a Italia, i també
I'estudi de Nunes sobre els fitotopbnims a Portugal (1920), que conté
una gran quantitat d'exemples.
4 més d'aquests classics cal mencionar altres estudis més moderns
i especialitzats. A Franca -sovini cobrint territori franchs i occita,
i fins i tot catala- existeixen una serie de monografies que tenen
com a finaliíat estudiar la incidencia en la toponímia d'iin determinat
nom de planta +I dc determinats noms de planta, estudiats gairebé
independentmcnt. Així, repassant el repertori de bibliografia onomastica francesa de M. Mulon ( 1 9 7 7 i 1 9 8 7 ) podem trobar series senceres d'articles de diversos autors dedicades a aquest tipus d'estudis;
hi figuren diversos articles de la mateixa M. Mulon, d'E. Negre, de
R. Monnot, #A. Carnoy o de W. Eloy dedicats a la toponímia d'un
determinat vegetal.
També es poden trobar estudis semblants en el territori italoromanic. Així H. G. Tuchel dedica els seus Sfudien zur italienischen
Phytotoponomastik a estudiar els tipus UIR(I)DIS, s a x , n i ~ u s , ROBUR,
FAGUS, ACEK, FKNUNUS, NüX, FlCIIS, CERASUS, IUNIPEKIIS,
FUA, CANN~BIS, FILM, CANNA i C ~ D U U Sen la

S.~(M)BOCUS,

GEUIS'I'A,

toponímia del íerritori #Italia
(TUCHEL-1962). Posteriormenl també dedica una monografia als
derivats de corinus en el mateix domini (TUCHFI.-1969).
En el domini estricte del catala aquests estudis han estat molt
rnenys cultivats; així en el repcrlori bibliografic de toponímia catalana
de Moreu-Rey no hi trobem cap altre estudi d'aquest tipus quc no
sigui el de Badia, publicat en les actes del Congrés d'0nomAstica
de Brussel.les de 1949. Badia dedica la seva intenrenció en aquest
congrés a estudiar el pes que tenen en la toponímia catalana els noms
de vegetals següents alzina, arboc, b w , esparraguera, falguera,
&era, ginebre, gine.sta, llorer, uoguera, om, roure, i vem. ( B i w u - 1 9 5 1 ) .
Es tracta d'un treball on es recuilen centenars de fitotopdnims i es
compara especialment l'extensió real que tenen les especies vegetals
estudiades amb I'extensió geografica dels topbnims que les designen.
Una de les conclusions és que s'observa una correspondencia entre
aquests dos factors i que només excepcionalment es troben topbnims
que designcn un vegetal fora de la zona d'extensió real d'aquest.
Piel dedica alguns dels seus nombrosos estudis de toponímia a
la fitotoponímia de la Península Ibhrica. Dins del tipus d'estudis que
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estem comentant cal destacar l'article de 1951 sobre els noms dels
arbres de la família QUERCUS en la toponímia peninsular i els dos
irticles de 1968.14 En aquests dos darrers treballs s'estudia la
iiicidencia en la toponímia peninsular del6 tipus: A C I Z ~ P O LARBUTUS,
~~,
MATRONEUS, *WINA,
*CARIOCACNIIOLA, WUHIIS, HEDEFU i ACEH, CAKEX,
*CAI~PAC~:A

-

*LA~\.IPACEA - *PRUNACEA, C O ~ - U S , CYTISUS

-

*CLTISSUS,

ESTEPA-

JARA, GENISTA, SCOPA, RATAM, *TOIO, AULAGA, JUNCUS, I~IENTHAS.I.LM, RUBIA,

i UIMEN. En aquests articles, a més de recoiiir una gran
quantitat de topbnims (reunits en un índex molt útil al final),
s'estudien les bases etimolbgiques i les variants dels noms de les plantes
i altres problemes connexos; s'hi fan també algunes observacions molt
interessants sobre sufixació que tindrem ocasió de comentar en
diversos Ilocs. Cal observar que són estudis que cobreixen tot el
territori peninsular, incloent-hi per tant zones de parla portuguesa,
castellana i catalana, cosa que fa que alguns dels tipus mencionats
puguin estar representats només a la zona més occidental de la
Península i no tenir representants en la toponímia catalana -ni, és
clar, en la gal.10-rominica; aixb, d'altra banda, constitueix u n element
molt útil de comparació.
L'altra possibilitat, pel que fa a i'estudi dels fitotopbnims, és la
de limitar el camp d'estudi no a un determinat nom de planta sinó
fer u n estudi dc tots els topbnims vegetals que apareguin en una
zona determinada. En aquest sentit, podem remetre a les monografies
mencionades per Tuche1 (1962, pig. 2-3) dedicades a la Italo-rominia,
i, centrant-nos en el territori gal.10-rominic, cal destacar la tesi clissica
de Strobel sobre els topbnims vegetals en alguns departaments del
o I'article de Haiiig que, basat en un
sud de Franca (STROBEL-1936)
text del scgle xiv del Gavaldi (fr. Gevaiidan, Dpt. de Lozere), r e c d
els abundants fitotopbnims que hi apareixen (H~IG-1970).
Cal
destacar en aquest article u n parigraf destinat a I'enumeració i estudi
TLRRISCUS,

14. Aquests dus a r t i d e ~formen de fe1 uno ui~iiatper tal com són Li prirnera i segona port d'un
mateixestudi. En la notainvoducr6riidels segona partd'aquesttreball (1968b, pig. 175) s'anuncien més
rnoiiografies d'aquest tipus; tanmaieix no tcnim notícier; que la s e i c h e ccontinuat. Tgualment Picl havir
anuncia1 uria cornunieació cnelV11 C~n~résdeLingUisticaRorniriicadeBarcelonade1953 queduiaper
tirol Problemas e méiodus dejito-toponiniia hispánica. Ei wsum aparcixpubliral en el volum Idc les sctes
del Congréi, que con16 els programes (Boletin de dialeciologÍn espoñoln, 32. 1953, pag. 89). No sabem
silaeonferkncio r'arrihiapronunciar perii el seii t e a n o aparcixpubliwislesactesdclCongrés; p r r w n b
rii desconeixem cl contingui inén enlU del que indica el resum. encara que seguruinent algune de16 sous
temes es dnurien reprcndre en vrrider posteriors.
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dels sufixos que apareixen en els topbnims estudiats, amb obsewacions
sobre l'origen etimolbgic d'aquests sufixos i les seves possibilitats
combinatbries.
Pel que fa a la toponímia catalana aquest tipus d'orientació, la
de fer u n recull dels fitotopbnims #una zona, es troba representada
per dos estudis, de valor molt desigual tots dos, sobre els fitotopbnims
~ ~ Llenguadoc
I)
i Ca~alunya(BALMAYERde Tarragona ( C A T A L L -i~del
1981, vegeu el comentari sobre aquest al BSO 8, 1982, pig. 34).

J. Chaurand obsewava fa uns anys (1983) en un article a la
Nouvelle Reuue d'onomastiyw que segurament és massa aviat per
a fer estudis de conjunt sohre constmccions sufiades perquk encara
s'havien de perfeccionar els instruments i el conjunt dcls materials
era cada dia més gran. Aquesta remarca la feia a propbsit del colloqui que, amb el títol Les sufixes en ommastique ( F . ~ R ed.-1985),
E
s'havia celebrat feia poc a Montpeller precisament sota la seva
presidencia. En aquest col.loqui s'havien presentat una vintena de
comunicacions, en la seva gran majoria corresponents a temes de
toponímia, i també majoritiriament destinades a estudiar aspectes
diversos de sufixos pre-rominics. El mateix professor Chaurand
matisava aquesta observació, relativament pessimista, indicant que
ceux qui nous ont précédés, et qui avaient encore moins de ressources
que nous a leur disposition, ont néanmoins montré l'exemple d'une
réflexion qui a Cté loin de porter préjudice aux études auxqueiies
ils se consacraiciit" (CHAURAND-1983,
totes dues observacions mencionades a la pig. 95). Si aquestes observacions són valides per al
territori dc Franca, potser encara ho són més per al territori catala;
en un altre lloc farem referencia a alguns d'aquests problemes.
Tanmateix no és que els estudis sobre sufixos en toponímia en
el territori catala siguin ahsolutament inexistents, pero potser cal
reconeixer qiie ha estat iin dels aspectes menys cultivats. Deixant de
banda els estudis classics i repetidament citats i represos sobre els
sufixos -AClIm o -muM, la resta de sufixos toponímics, associats a vegetals
o no, no han merescut estudis especials. Aixb és valid naturalment
també per als sufixos col.lectius, ja sigui els que designen els col.lectius
vegetals o qualsevol altre tipus de co1.lectiu. Podem destacar només
la nota de Montoliu sobre l'origen del sufix -el1com a col.lectiu. D'altra
'6

banda, són evidentment molt útils les observacions disperses en els
diversos treballs de Coromines. De totes maneres, ja que en aquest
piint, el dels col.lectius vegeíals, els sufixos que apareixen en els
topbnims i els usats en el noms apel.latius que designen precisament
l'abundincia d'un determinat vegetal en un indret, són coincidents
en gran mesura, trobem observacions de gran utilitat en obres no
estrictament toponímiques com és ara les gramitiques histbriques.
En aquest sentit volem destacar l'article d'A. Saragossi (1991) sobre
els sufios -er(a) i -ar que, malgrat que la seva orientació sigui sobretot
de caricter sincrbnic i que no tracti de noms de lloc, conté
observacions interessants sobre col~lectiusvegetals.
En la resta del territori rominic, i deixant de banda els corresponents apartats en gramitiques histbriques o en obres generals
de toponímia, hi ha alguns cstudis, o meres referencies, sobre sufios
col.lectius vegetals que cal comentar. Ho farem per ordre cronolbgic.
Respectc al domini del portugues, Piel dedica un article a l'estudi
dels sufixos que intervenen en la formació de noms de lloc i noms
d'instruments en aquesta iiengua PIEL-^^$^). Entre eis sufixos
estudiats hi apareixen -ETUM,- m ~-ALE
; (-ME); i -@U, ~ S A tots
,
associats
a col.lectius vegetals.
El mateix Piel en els seus articles de 1968, encara que no dedica
específicament un apartat a aquesta qüestió, fa, dins del text, observacions d'un gran interes sobre els sufixos col.lectius vegetals,
observacions que haurem de comentar en diversos Ilocs.
Semblantmenl ja hem indicat que Hallig (1970) dedica un parigraf
del seu article a catalogar i comentar els sufios que intervenen en
la creació dels fitotopbnims que estudia. En aquest paragraf es fan
comentaris des del punt de vista etimolbgic i histbric i també es
nicncionen les incompatibilitata o compatibilitats de certs sufiios entre
ells o en relació a determinats tipus de vegetals.
R. Tomassone i B. Comhettes van dedicar conjuntament dos
articles (1970 i 1971) precisament a les formacions col.lectives
vegetals, l'un referent al domini del franchs i l'altre al de l'occiti.
El primer dels articles exclou expressament les formacions toponímiques i es proposa de mostrar les tendencies en la repartició dels
diferents sufixos col.lectius; aixb es fa estudiant l'aparició dels sufixos
en diferents &roquesde la Ilengua, la seva repartició segons els trets
fonetics del radical al que s'associen o bé segons les característiques

dels mateixos vegetals designats pel radical (arbre o arbust, cultivat
o espontani,...).
El segon estudi, centrat en el domini occiti, al contrari que
l'anterior, es basa en la toponímia. Es tracta d'un article orientat
de manera que exclou explícitament el metode histbric i que es centra
només en els sufixos més habituals per a detectar iin altre cop els
criteris d'unió dels siifixos segons el tipus de planta (arbre, arbusí,
herba; productor o no de fruits; cultivada o salvaíge) i segons la
constitució del scu nom (final vodlic o consonintic; presencia del
sufix -mius, etc.). Aqiiestes dades sotmeses a una andlisi inCormitica
donen com a risultat iina &ie de tendkncies o lleis de distribució
dels sufixos.
Tornant a una perspectiva més histbrica també trobem alguns
treballs dedicats de manera molt especialitzada a un aspecte o
problema concret quc presenta un determinat sufix. Es tracta d'cstudis
d'abast molt específic, perb que tanmateix contenen incidentalment
dades prou importants per a nosaltres. Així, trobem una classificació
cronolbgica dels sufixos col.lectius vegetals en francks en l'article de
Gliittli (1943) on explica la dualitat de resultats d'-E.I.IIMdarrera palatal
(en -i o ei, -oi, -ai)en la íoponímia francesa amb base en la diferení
cronologia de la creació d'aquestes formacions, i írobem també
informacions d'interhs en l'article de Piel (1962) dedicat a la variant
-endo que presenten, a I'extrem occidental de la Península Ihi+rica,
els col.lectiiis en -ETtmf V a n en el nom de l'arbre o planta al que
s'uneix el siifix hi ha una -n- que queda en posició intemocAlica.
No cal dir com el nostre treball s'ha beneficiat d'aquests estudis
que breument hem analitzat, ja sipii perque els hem utilitzat
directament com a font de dades o pels suggcriments metodolbgics
que ens han proporcionat. Així matcix alguus d'aquests estudis ens
han encoratjat en mostrar-nos les possibilitats o la viabilitat d'una
línia d'invcstigació com la que ens havíem proposat.
5.2. Noves perspectives en l'estudi dels,fitotoponirns
Una anilisi detinguda dels sufixos que semeixen per a designar
col.lectius de vegetació en la toponímia catalana obre iines novcs
perspectives en l'estudi de la fitotoponímia i potser fins i tot en la
toponímia general perqnk, com hem vist, si b6 s'han estudiat les bases
etimolbgiques que representcn els noms dels vegetals, no s'ha fet el

38

WIA-REI'IA BASTARDAS 1 KUFAT

mateix sistemiticament amb les formacions fetes sobre aquests noms,
i també ofereix un especial. interes pcrque, de fct, aquestes
construccions sufiiades representen una part molt important del
conjnnt dels fitotopbnims. La importancia i l'interes d'aquestes
formacions sufixades ha estat subratllat amb enccrt per Piel quan
en els preliminars del sen estudi sobre la fitotoponímia de la Península
Iberica (1968a) remarca: "Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt
natürlich den speziellen phytotoponpischen Suffixen 4 i e nichtsuffigierten Formen spielen eine ganz iintergeordnete Rolle-, die sich
in Zeit und Raum verschieden verteilen und auch von dcr besonderen
Natur der betr. Pflanzenart abhangig sein konnen" (pag. 332).
La frase de Piel que hem reproduit, a més de remarcar el gran
pcs de les formacions sufiiades en la toponímia i el paper secundari
de les formes no sufixades, obre certes pcrspectives de recerca que
caldri tenir en compte també en el nostre estudi. Així és molt
suggerent la idea que hi pugui haver una relació de dependencia
entre el tipus de vegetal que forma un topbnim i el sufix que s'hi
ai'egeix (línia que, com hem dii, també ha estat explotada per altres
estudiosos) o la possibilitat #investigar la repartició en l'espai i el
temps dels diferents siifixos. Aquesta darrera possibilitat esdevé
particularment interessant si partim de la base que es pot establir
una correlació entre aquests dos factors.
Cal acccptar, com a premissa mctodolbgica, qiie la distribució en
l'espai dels sufixos toponímics (juntamcnt amb d'altres aspcctes relacionats per exemplc amb la fonetica histbrica, amb la documentació
antiga etc.) pot constituir un indici sobre la seva cronologia. Creiem
que l'esiudi dels sufixos col.lectius en la toponímia catalana pot
aportar dadcs interessants sobre la cronologia dels difcrcnts sufixos,
és a dir sobrc la seva vitalitat en epoques preterites i fins a l'actualitat
i sobre els processos de substitució de sufixos ja cadiics per d'altres
d'una vitalitat més gran; aquí I'observació de la seva distribució en
l'espai pot jugar-hi un paper important, espccialment la comparació
de zones de la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. Entra aquí en
joc la vclla idea que la toponímia constitiieix un bon reflex de la
llengua en els seus estadis antics.
De les conclusions a que pot portar aquesta premissa mctodolbgica
n'és una bona mostra el parigraf dedicat per Piel en I'estndi citat
(PIEL-1968a,pigs. 342-343) a la toponímia del llorcr. L'apartat ja
s'inicia indican1 que cls topbnims derivats de llorer constitueixen un

exemple preciós de les tendencies que, en la construcció de mots,
es propagaven en l'epoca llatina tardana i romanica, i seguidameiit
s'extreuen algunes conclusions sobre la cronologia dels diferents
sufixos amb base en la seva distribució geogriifica: així llegim que
"*lauretum reicht ...kaum über die Dourogrenze hinaus. Dies bestatigt
die auch aus anderen, ahnlich gelagerten Fallen zu entnehmende
Tatsache, dass -edo/-ido bereits vor der letzten Phase der Reconquista
in seiner ortsanzeigend-kollcktiven Funktion erlahmte". O tambí:
sobre -osa: "Dass es sich ebenfalls um einc relativ jüngere Ahleitung
handelt, zeigt das betr., zwischen Douro und Tejo gelegene Areal".
klem volgut citar aquests fragments perque, encara que refcrits
a la zona més occidental de la Península, són una mostra de les
possibilitats de treure conclusions a partir de la idea qiie la distribució
espacial pot estar relacionada amb la temporal; així la idea que edo /-ido ja no era productiu abans de I'íiltima fase de la Reconquesta
perque no es traba per sota el Duero, o que la distribució de <>.ya
entre el Duero i el Tajo prova que és una formació relativament
love.
És clar, perb, que les coses no són tampoc tan ficils i transparents.
Com a mínim en el doiniiii catala hi ha tota iina serie de factors
que s'han de tenir en compte abans de treure conclusions d'aquest
tipus. Ja hem parlat més amunt dels desplacaments de topbnims, ja
sigui com a cognoms o pel fet que els emigrants vulguin repoduir
el nom del seu lloc d'origen cn el lloc on finalment s'estableixen.
Els desplacaments de topbnims de nord a sud amb motiu de la
Reconquesta enterboleixen la visió general. També hem parlat més
amunt de la possibilitat de bateigs amb noms no populars de llocs
recentment conquerits. D'altra banda el procés de conquesta cap al
sud tampoc no avanya sobre un desert: l'existencia de fitotopbnims
col.lectius en zones de reconquesta que presenten trets lingllistics
estranys al catala i normalment associats al mossirab ens proven que
aixb no és aixi; ara bé, aquests topbnims ens poden donar indicacions
sobre el que podrien ser trets lingüístics d'aquests dialectes perb
evidentment no sobre el catala de l'epoca de la Rcconquesta. Tampoc
per aquestes zones no disposem en molts casos de documentació
realment antiga i és de sobres sabut les grans modificacions i
adaptacions de tot tipus que pot sofrir un topbnim. Tanmateix no
deixarem de fer comparacions de tipus geografic en la mesura que
ens ho permeti la informació de que disposem.

4,O

MARTA-REINAHASAI<DAS I IVJF?

5.3. La importancia de la documentació antiga
Sembla del tot superflu de ponderar aquí una aitra vegada la
importincia que, per a l'estudi de la toponímia, té i'observació de
les formes i grafies antigues dels topbnims que es pretén d'estudiar.
Aixb és admes per tothom i seria inacabable la llista dels casos on
el testimoni d'una forma antiga ha estat decisiva per a l'establiment
de l'etimologia correcta d'un topbnim. Des de casos clissics com el
de Castell de lXreny (o potser millor Dalareny, vegeu CORO MINE^^!?^^
1, pig. 37) fins als darrers estudis de Coromines, que són plens
d'advertencies en aquest sentit i de casos on es fa patent, la d e
cumentació antiga es revela com una font d'informacions vaiuosíssima.
Fins i tot Aebischer, comentant el lloc on Balari en els Orígenes
h'istoncos
7 . (1899) tracta els noms de lloc en -ANIJ~I i -ACUM,
comenta:
"il es1 bien loin d'etre complet, mais comme ii donne des formes
anciennes pour les noms qu'il étudie, ses étymologies sont exactes
pig. 159). La idea ve a
dans la plupart des cas" (AEHISCHEII-1928,
ser que, encara que la lingüística no podia, a finals del segle m,
assolir el nivel1 de desenvolupament a que ha arribat després, I'encert
de les propostes de Baiari ve condicionat pel fet d'haver tingut en
compte els testimonis antics.
Ja hem vist com els textos llatins medievals podien ajudar a posar
eri evidencia que dguns fitotopbnims aparents no eren tals sinó
producte d'homonimitzacions. La documentació antiga és també, evidentment, un arxiu que guarda el testimoni de topbnims desapare
giits; aquests paleotopbnims són Iogicament tant o més valuosos per
a nosalires que els conservats actualment. D'altra banda, encara que
és evident que hi ha topbnims la memoria dels quals s'ha perdut,
cal fer constar aquí el testimoni de diversos estudiosos que han
observat amb admiració com els topbnims presenten una capacitat
de s u p e ~ v e n c i aextraordinaria durant segles per sobre de les incidencies de que són víctimes els llocs que designen -abandó i despoblament o construcció de nous babitatges o pobles, etc.lS

Vegeii les condusionsde Badia (1938;pig. 20)després d'esliidiar els iopbnims que apareken
de reconekement de Sant Joan dc les Abadesses de 913 i buacar-lii els beus eorrcsponents en 1s
to130nimiaachial. Eri el ninteix sentit s'expressen J. Bol& i V. Rurtsdo en comentar alpns aspcctcs dc
la toponimia cn I'clabornció del reu Alln? HiFtoric de Colali'izya (RSO 3, 1981).
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D'altra banda, és del tot evident que la documentació antiga pot
ajudar a confirmar o desmentir les suposicions que es puguin fer
sobre topbnims actuals. Així per exemple, i centrant-nos en el tema
que ens ocupa, cn el cas d'un topbnim amb un sufii e t , una forma
antiga amb aquesta terminació grafiada -ed demostra inequívocament
que aquest topbnim prové d'una base llatina amb una -T-intewocilica
com -ETIIM i no, cosa que també seria imaginable, #una base amb
Igualment, o més bcn dit, inversament,
el sufix diminntiu -m.
davant d'un topbnim actual com Gramós (municipi de la Parroquia
d'Hortó, Alt Urgell) seria possiblc que algú pogués pensar que es
iracta d'un col.lectiu, amb el sufui -ós de grum. De fet gramós és
registrat com a apel.latiu amb aqucst significat en el DCVB i en el
DECat (s.v. gram). Ara bé, aixb deixa de ser possible quan es veu
que aquest topbnim apüreix documentat cap a l'any 860L6en l'acta
de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell amb la forma
Garamonse (Garamtx en el capbreu del segle xii). Coromines (1965,
1, pig. 126) atribueix un origen basc a aquest nom pero aixb ja és
un altre tema.
De totes maneres, i encara que convinguem quc és gran la
importancia que tenen els testimonis antics dels topbnims, cal dir
que les coses no són tampoc tan senzilles. T,a documentació antiga
dcls topbnims es troba lbgicament en textos de redacció Ilatina perque,
tant si són textos anteriors als primers testimonis escrits en llengua
catalana com si són posteriors, els topbnims es recullen uormalment
en textos de tipus notarial. Ara bé, aquests textos també s'han de
saber veure amb uiis crítics. Els textos llatins medievals tenen
lbgicament la intenció de ser precisament llatins i aixo, especialment
com més tarda és el text, més complica les coses. A vegades es pot
veure com els elemcnts onomistics dels documents medievals es
presenten en unes formes o grafies que reflecteixen un acostament
al que devia ser la seva forma en la iiengua parlada i aixb és,
naturalment, una font d'informació valuosa. En aquest sentit es podria
fer u n estudi sobre i'estadi que presenten certs fenbmens d'evolució
fonetica catalana en aquests topbnims documentats antigament i
també sobre quina és la representació grifica que se'ls dóna. En
diversos llocs farem comentaris en aquest sentit, sense fer-ne perb
16.
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un estudi sistemitic. Perb altres vegades es veu clarament en els textos
la intenció de qui escriu de llatinitzar formes rominiques. Aixb porta
a anotar grificament trets que no corresponen a la realitat lingüística
de l'epoca i, encara que a vegades les restitucions es fau amb un
notable sentit etimolbgic, també es poden fer restitucions falses. Com
a exemple de grafies arcaitzants podem citar la freqüent restitució
de + a final de mot, la grafia de I'oclusiva sorda intervocilica en
escrites -eco, o la grafia -ano en mots
terminacions procedents #-m,
formats amb el sufix -.ARIUS, sense que, naturalment, ni un ni altre
tret tinguin una correspondencia en la realitat lingüística de l ' e p ~ c a . ' ~
D'altra banda els textos medievals també poden constituir una
ajuda quan es tracta de veure quina és la funció que té u n determinat
element i quina és la consciencia que se'n tenia en el moment de
redactar un document. Efectivament, ja hem comentat més amunt
que els fitotopbnims han de ser, en el seu origen, noms apel.latius.
Ara bé, el fet que un apel.latiu es converteixi en un topbnim no
és una cosa instautania sinó que es tracta d'un procés. En aquest
procés, a causa de l'evolució propia de la llengua, es pot perdre la
consciencia del significat que tenia originiriament 1'apel.latiu i el
topbnim passa a ser obscur i no motivat per als parlants. Aquest
procés no s'esdevé, perb, sense deixar rastres; així és prou sabut que
el fet que un topbnim vagi precedit de I'article determinat és un
indici del seu origen com a mot apel.latiu. En aquest sentit cal
inscriure, per exemple, l'observació de Coromines a propbsit del mot
rotlira (DECat. s.v. roure): "el mot en aquests documents sol portar
article, o anar acompanyat de quasi-sindnims, coses que mostren que,
almenys en els segles x-NI, funcionava encara plenament amb valor
apel.latiu". Aixb és tan vilid per als topbnims actuals com per als
registrats en textos medievals.
Respecte a la documentació llatina medieval cal comentar encara
certes locucions particulars que sovint introdueixen fitotopbnims (i
també altres topbnims d'origen apelhtiu); es tracta de girs com in
17.

Sobreaixb vegeu,perexemple.le~ob~eee~iiisdeBadia(966bpig
57):"Denosjaurs.c'est
M. Paul Aebisdier qui a fait voirjusqu'i quel point ces latinisations rektivement tardives
(ipartir du a sihcle) étaient dangerruscs ct trompeuses pour le chercheur. ... On sait bien que juaqu'au
x sihde on pout e o f i e r duwnlige dann les graphies des chartes et des doiumenis, plus ¡ideles et plus
respechieuses" i en nota: "11 suffit d'eraiiner les formes mentionnios au 9 (iparrir de Pan 1017) avee
dos "yeux de linguiste" pour se rendre compte qu'on a "élahoréil ces noms avee des trait. phonétiques
naue coU&gue

déji dépassés dans Ic langage cuminuii".
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locum quem dicunt ad, in locum quem vocant ad, in locum ubi dicunt
(o dicitur) ad i variants. Aquest tipus de locucions tenen antecedents
ja en el llatí del segle 1; així Bassols (1972, pag. 67) en cita exemples
semblants en Suetoni (Galba 1: ut hodie ea uilla ad Gallinas vocetur),
en Titus Livi o en Plini (nat. 111, 87: colonia ... quae uocatur ad
turrem Libisonis). De totes maneres, com comenta Bassols, aquests
girs es troben realment molt estesos per primera vegada en el baix
iiatí. Així en els següents exemples citats en el GMLC (s.v. aveiianus):
in locum que dicunt ad ipso Ledone (991), in locum que dicunt ad
ipsa Ruuira (958), ubi dicuni ad Cassanos (874). Darrerament, P.H.
Billy (BILLY-1985),
cn un article on comenta diversos aspectcs de la
problemitica que presenta la distinció entre cls apel.latius topogrifics
i els topbnims, ha volgut fer una tipologia de les locucions que en
els documents llatins medievals acompanyen aquests mots i del que
indiquen aquestes locucions pel que fa a la funció del mot.
Ara bé, nosaltres creiem que a través d'aquest tipus de locucions
que comentavem, el que es documenta és un topbnim en formació,
és a dir en fase d'esdevenir-ho. Cal fer constar que els topbnims que
eren absolutament opacs per als parlants dels segles x o xi, per exemple
certs topbnims provinents de llengües prellatines, no apareixen mai
acompanyats d'aquestes locucions. Aquests girs apareixen només acompanyant topbnims el significa1 apel.latiu dels quals és encara més
o menys patent i són per tant un indici de l'existkncia d'una certa
conscihncia del seu origen com a nom comú. De totes maneres cal
considerar també que la repetició formuliria d'aquestes locucions pot
portar a la scva aparició en altres casos sense que sigui un indici
de res.
Per a designar aqnest estadi de creació de topbnims, i també per
a indicar els casos on el text no permet determinar la funció exacta
d'un mot, 6s a dir quan no és clar si es tracta d'un topbnim o un
apel.latiu, els redactors del GMLC i també Coromincs en el DECat
utilitzen el terme "pretopbnim", terme que utilitzarem també quan
s'escaigui.

5.4. Formació d'un Corpus com a base del nostre estudi
Per a un estudi d'aquest tipus - d e fet, per a qualsevol estudi
interpretatiu sobre toponímia-, el punt de partida bptim seria poder
disposar d'una informació exhaustiva sobre tots els topbnims antics
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i moderns de les característiques requerides en l'espai estudiat; a partir
d'aquesta informació seria possible d'extreure conclusions estadísticament valides. Pero aquest ideal no correspon a la realitat. Ja
hem vist com no fa gaires auys J. Chaurand indicava, fent referencia
a Franca, que "il est probablement trop t6t pour faire des études
d'ensemble sur les constructions suffixales alors que les instruments
sont encore en voie de perfectionnement et que le volume des
pag. 95). Aitres
matériaux ne cesse de s'accroitre" (CHAURANO-1983,
estudiosos de l'onomistica també han fet observacions en aquest sentit;
així per exemple P.H. Billy ressenyant el volum de les actes del XVIe
Congrés Internacional de Ciencies Onomastiques (Nouuelle Reme
d'Ommastique 15-16, 1990, pig. 259) comenta "Ces communications
montrent que l'heure n'est pas eucore aux travaux de synthese... dans
l'état actuel tant des études onomastiques que des chercheurs, toute
synthese serait trop générale pour étre digne de foi et durable". Si
aquestes observacions són valides pel que fa a Franca i pels estudis
onomastics en general encara ho són més a Catalunya on, si bé pot
resultar relativament ficil de recollir el que normalment s'entén com
a toponímia major, és més difícil de fer-ho amb la toponímia menor,
malgrat que cada vegada són més freqüents les monografies
toponímiques locals. Per altra banda, com ha estat repetidament
assenyalat, la distinció entre toponímia major i menor no té, des d'un
punt de vista científic, un interes gaire particular (vegeu per exemple
MOREU-1982,
pAgs. 15-16). De fet, la circumstancia que un topbnim
esdevingui "major" o que un topbnim major perdi aquesta "categoria"
depen de certs fets histbrics que habitualment no tenen cap relació
amb el que pugui ser I'origen del mot per e11 mateix.
Davant de la impossibilitat de disposar d'un reciill exhaustiu hem
optat per basar la nostra investigació en un corpns compost de la
manera següent: hem fet un recuil dels topbnims i noms apel.latius
que designen col.lectius vegetals documentats abans de la fi del segle xii. Aquest recuil, ha de ser prou representatiu. Una part d'aquest
recull procedeix dels fitxers del GMLC,18 pero, ja que aquesta obra
inclou elements onomistics només de manera excepcional (és a dir,
quan només a través dels topbnims és possible de documentar noms

18. Sobrc els fihers del GM1.C (els cedularis dc Balari iels fitxera del propi GMLC) vegeu do quc
es diu en la pagina mi del prcfaci a aquesu obra.

apel.latius), hem hagut de tornar a buidar les principals fonts del
GMLC. Cal tenir en compte que aquest treball fou llegit com a tesi
doctoral l'any 1992. Hem procurat incorporar, bé que només
excepcionalment, dades fornides per publicacions posteriors de fonts
documentals.
Evidentment, el fet que un topbnim aparegui recoilit en un
document medieval és també una cosa accidental: és ben segur que
molts topbnims antics no van ser mai fets constar per escrit. De totes
maneres el recull és prou ampli i creiem que extraordiniriament
interessant perque, a més de donar informacions valuoses de caire
etimolbgic i histbric, representa un tal1 cronolbgic molt clar que ens
pot ajudar a treure conclusions sobre la difusió en epoca antiga de
certs sufixos. Cal tenir en compte també que no disposem de
documentació realment antiga si no és per a la Catalunya Vella; aixb
condiciona també el nostre treball.
Pel que fa a la toponímia moderna, i havent-nos adonat de la
impossibilitat de disposar d'un repertori exhaustiu per tot el domini
lingüistic, hem optat per rccoiiir, a més de les formacions toponímiques que apareixen documentades antigament, els topbniins que
ens han sernblat interessants per algun aspecte, que requerien alguna
explicació. Probablement en alguns punts haurem estat més exhaustius
que en d'altres; en alguns casos (sufixos -ar o -al) hem renunciat
expressament a ser-ho.
Ja hem comentat com diversos autors han assenyalat que no és
possible per ara de fer estudis de conjunt o de síntesi que permetin
de treure conclusions definitives de caricter general. Manquen els
material6 i les monografies necessaries; aixb és així fins i tot quan
es tracta d'un domini lingüístic no gaire extens com és el catala.
Per aixb hem de presentar aquest treball com una simple
contribució al tema que, cense pretendre de ser definitiu o exhaustiu,
permet de tracar una línia metodolbgica i fer una aproximació als
principals problemes que es plantegen. AUb que sap més greu és no
haver pogut establir comparacions fiables, especialment amb la
fitotoponímia d'altres territoris rominics, sobretot els més veins al
nostre. Perb esperem que quan la investigació disposi de diverses
monografies dedicades a aquest tema les conclusions que es puguin
treure de la comparació puguin ser molt més riques i polser sorprenents.
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En els capítols que segueixen estudiarem els diferents sufixos que
formen col.lectius botinics en la toponímia catalana. Cada un dels
capítols (del 11 al VIII) esta dcdicat a u n sufk, dins de cada capítol
hem seguit a grans trets un ordre que comporta el plantejament dels
diferents ~roblcmesque existeixen per cada un dels sufixos -la seva
base etimolbgica, el seu desenvolupament semantic, etc.-, l'estudi dels
fitotopdnims formats amb aquest sufix +n ordrc essencialment
alfabetic- i unes conclusions. Hem intentat donar les mínimes
indicacions etimolbgiques sobre els radicals a que s'uneixen els sufixos;
quan ha calgut comentar-nc algun aspecte ho hem fet generalment
en la primera ocasió que n'hem tingut, fcnt una referencia en les
ocasions posteriors. A& pot complicar la lectura, a causa de les
referencies internes, pero és imprescindible per a evitar repeticions
innecessiries.
Els capítols IX i X estan dedicats a estudiar els fitotopbnims formats
amb doble sufix i a la substitució histbrica de snfios. Finalment
el capítol XI esti dedicat a donar un punt de referencia sobre el
comportament dels sufixos col.lectius botinics en la llengua actual
estudiant dos tipus de materials diferents (del DGLC i I'ALDC). A
aixb scgueixen les conclnsions generals i els índexs i refcrencies
bibliografiques dividides en dos apartats (textos i estudis).

FEMENINS EN -EA
L'existencia en la toponímia de col~lcctiusvegetals formats sobre
el nom d'un arbre, o d'altres plantes al qual s'afegeix la terminació
adjectiva femenina -EA ha estat indicada des de fa temps en algunes
obres clissiques de toponímia francesa. Així Thomas (1987, pigs. 8084), comentant la Gramaha de Meyer-Lübke, observa que el sufix
-E\ afegit a un nom d'arbre designa el seu fruit o flor i, a vegades,
"indique une réunion de ces arbres et remplit les fonctions qui
A l'cxcmpie roburia
échoient le plus communément A -ETM o -ARIAD~".
de Meyer-Lübke (1974, 5 403) hi afegeix una llista d'una dotzena
d'altres formacions, confeccionada no només a partir de noms
apel.latius sinó també tenint en compte la toponímia (així enumera
representants de BET~U, BUXIA, C \ S S ~ M ,FACM, FIWUNIA, GARRICIA, ROBERK
PRUh'LA, SALICW, TREMüLIA, UERNIA).

Uns anys més tard Lognon dona també una relació, menys
completa que la de Ihomas, d'aquest tipus de formacions en el seu
estudi sobre els noms de Iloc de Franca (1920, pigs. 163-164)explicant
que es tracta d'adjectius presos en la seva forma femenina i utilitzats
com a substantius col.lectius.
Efectivament, tan1 en el cas dels noms de fruits o flors mencionats
per Thomas, com en el cas dels col.lectius, es tracta de formes
adjectives aplicades a substantius femenins, com NLX o BACA en el
primer cas, o noms com SILUA en el segon, que és el que ara ens
interesa. Aixi, a partir de locucions com SILUA LASSANEA, SILUA L<AGEA
etc. o millor CASSAKEA SILUA, FAGEA S I L u a etc., i per un procés prou
habitual en totes les etapes de la llengua, aquests adjectius se
siihstantintzen i adquireixen ells sols el significat del sintagma

48

MARIA-REINA BASTARDAS IRUFAT

complet. El mateix procés és el que ha creat certs noms d'arbre,
corn l'ahina (< (AHBOH) II.ICINA) O tamb6 el faig, a partir d'una locució,
ara masculina, com (LIGNUM) ~,ic~uiu.
La zona de Catalunya tampoc no ha estat aliena a aquest procés
de formació de col.lectius, encara que els exemples són molt menys
nombrosos que els ressenyats per a Franca i aixb els ha fet passar
gairebé desapercebuts - d e fet, que sapiguem, ningú no ha posat
de relleu I'existencia d'aquesta serie de topbnims corn a tal serie,
ésa dir corn a conjunt de topbnims formats mitjancant un procediment
comú, per bé que en casos particulars aquesta formació no ha passat
desapercebuda i ha estat correctament explicada.
En aquest sentit, cal observar tambC que, al contrari del que passa
en altres casos, aquesta terminació adjectiva -EA no arriba mai a
convertir-se en u n sufix col.lectiu amb plena productivitat. Malgrat
que hi hagi u n cert nombre de formacions que presentin una
estructura consistent en un nom d'arbre + el sufix -EA i amb un
significat col.lectiii, no sembla que hi hagi hagut mai la possibilitat
de crear lliurement nous col.lectius s e y i n t aquest model. D'altra
banda cal assenyalar que els resultats d'aquests tipus de formacions
s'haurien confós amb el nom de la fruita creat amb el mateix
procediment sobre u n altre substantiu femení corn NLN o BAIX; aixb
és el qiie de fet passa en el cas de topbnims corn Faja, Castanya,
etc., que veurem tot seguit.
Així, dones, en la zona catalana, els resultats d'aquest tipus de
formacions, d'altra banda poc freqüent, han quedat -amb una
excepció notable: rovira- testimoniats només en la toponímia i s'ha
perdut absolutament la consciencia del seu primitiu significat com
a apel.latius; fins i tot en els casos en que disposem de documentació
antiga no apareixen mai corn a noms comuns ni hi ha gaires indicis
en els textos antics d'una consci&ncia que es tracti de topbnims
originats en noms comuns. Llevat de rovira, aquests topbnims no
apareixen amb la locució in locum que vocant ad, que sol introduir,
com ja hem vist, topbnims que fan referencia a la vegetació existent
en el lloc; tanmateix els topbnims actuals sí que apareixen d'una
manera prou sistemAtica acompanyats de I'article, cosa que ja és un
indici sobre el seu origen. Vegem-los.
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Aquest tipus de topbnim es troba prou esths en la Gal.1~-romhnia
tant en zona occitana com en la francesa (THOMAS-1897,pig. 82);
molt sovint va acompanyat de l'article.
En el domini del catali també el tenim representat: així podem
mencionar la Cassanya al Rosselló (municipi d'hgelers) i a 1'Alta
Cerdanya (municipi de Sautó). Hi ha també en plural Cassanyes,
municipi tocant a la Fenolleda i les Cassanyes al municipi de Terrats,
topbnim recollit per R.L. Portet (1985) que reprodueix també la
menció que es fa del lloc, ara en singular, en un document que limita
els alous de Santa Maria d'hles, del final del segle X.
994 Marca ap. 143, col. 950: Ibi efit terrninus de ipso rivo ct vadit
in directum per ipsa via vetere de Casania
El mateix lloc és mencioiiat en la publicació sacramental del
testament del comte Bcrnat de Besdú, de 1020, en plural com en
I'actualitat:
1020 Marca ap. 191, col. 1028: Et ad filium suum Ugonem
remaneat .. . in nodem coinitatu Fcnoliotensi ipsa villa quam diciint
Tuledas, et in ipsa villa quam dicunt Ioncherolas, et in ipsa viüa quam
dicunt Cassanias
Més cap al sud. ja dins la dibcesi de Girona, trobem també
Cassanya a Fontanet (Baix Empordh) documentat l'any 992 en un
precepte de Carles el Simple a l'església de Girona:
992 (orig.)DipCarol 11, pig. 149,20: in pago Gerundensi,uiüa que
dicitur Parietes Rufini (el Doineny)... et uiüa Sanctae Mariae que
dicitur Fontanedus cum Cassania
També en el Baix Empordi, al municipi de Bhscara, situen Bolbs
i Hurtado u n altre topbnim amb el mateix origen, ara amb un sufix
diminutiu, citat en un precepte de Carles el Calb:
844 DipCarol 11pig. 128, 17: uiiiare quod nomiuatur Terrateiias
et Cassaniola ac uiüare Ainidon
Es tracta del mateix Uoc que apareix en document de 894, citat
per Balari (1899, pag. 2 1 1); el topbnim apareix ara en plural: uillare
cassaniolas. Precisament Botet i Sisó (GGC, Girona, pig. 287) recull
Cassinyola com el nom #una riera que passa pel terme de Biscara.
Os remarcable la presencia d'aquest topbnim forca al sud del
Pirineu. Precisamcnt Piel, estudiant les denominacions dels arbres
de la família QWERCUS a la toponímia de la Península Iberica, observava
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que el terme celta o pre-celta *KASSANOS,
que domina a la Gal.lia,
és a l 2 a la toponímia peninsular i que topbnims com Cassanet
(Cerdanya; és el Kaciawto de l'acta de consagració de Santa Maria
de la Seu d'urgell) són formes isolades, prolongació de les de més
eniii dels Pirineus (P1~~-1951,
pig. 328). 1 tanmateix en la toponímia
CASSANEA sembla haver tingut un representant al Valles (Vilanova de
la Roca, segons sembla) en el segle M:
1098 LAntiq. 1115 1, f. 21v: in comitatu Barchinonensi in udense
intra terminum parrochie sancti Stephani de Vianoua in loco qui
uocatur Cassanna
Aquest topbnim es troba situat bastant més al sud que tots els
altres que hem citat; de totes maneres cal tenir en compte que aquesta
dada pot no ser significativa si es tracta d'un topbnim portat al Iloc
des de més al nord.
Hern de citar encara un altre document del Cartulari de Sant
Cugat, referit a Pujals (Cornelli del Terri, Girones) perque presenta
u n problema d'un tipus diferent:
1035 CSCugat 11 538, p k . 197: Et est predictum aiodium in
comitatum Gcrundensis in adiacentias de parrochia sancte Eulalie, in
locum quem dicunt Puiais. Abet antem afrontationcs ... de meridie in
Corniiiano, et de occiduo in ipsa Kassaia, de circio in ipso uilar de
Turres
No sembla que sigui dubtós que aquí la grafia -irepresenta també
el so de la n palatal i per tant aquest topbnim s'ha d'identificar com
a paral.le1 als anteriorment citats.
En tots aquests casos es tracta de laja mencionada formació (SILUA)
CASSANEA.

Existeix a Catalunya un poble, agregat al municipi del Bmli
(Osona) i situat al Pla de la Calma al Montseny, que s'anomena la
Castanya. L'acta de dotació de l'església de Sant Cristbfor de la
Castanya és de l'any 1082:
1082 CRomanica 11, pig. 169: uenit dominus Berengarius...
Ausonensis episcopus... inlocum quem uocant Castaneam et dedicauit
ibi ecclesiam... in honorem beati Christofori
D'aquest document s'han d'obsewar, d'una banda la grafia
totalment fidel a I'etimolbgica i, de I'altra, l'absencia de i'article, cosa

que no succeeix amb el topbnim actual. Coromines (DECat, s.v.
castanya) observa sobre aquest topbnim que no es tracta del nom
del friiit sinó de s i i . u A C.iSTAVEA, designant el bosc de castanyers.
Tanmateix en aquest cas es planteja un altre problema que Coromines
no pren en consideració: es podria partir també del nom de l'arbre
(C~STANEA designa el castanyer, I'arbre, des de Columel.la, s. I d.C.)
tal com proposa Bastardas (1988). h b tot, donada la situació del
topbnim, en una muntanya on són abundnnts els castanyers i, ates
el fet que el castanyer no és u n arbre solitari, sembla que cal inclinarnos per la primera explicació.
Un altre topbnim semblant, en aquest cas en plural, el trobem
en un document original d'Urge1l de finals del segle X:
988 (orig.)Barau~DocUrgeU 214 (Urgciiia 3, pig. 46):in comitatu
Orgello ... uilla que uocant Bcscaran ... Et afrontat hec omnia a partc
orientis in monte Rufo ...etpcruenit usque ad flumenSegor ...de parte
occiduo afrontat in serra de Ilatica et ascendit ad ipsa uiiia de Kastanias
En aquest cas el fet que el topbnim Castanyes sigui plural fa
més possible que faci referencia als arbres, 'castanyers', encara que
també por fer-ho al col.lectiu, 'castanyedes'.
Existeix per a CASTANEA, tal com existia també per *KASSA~-os,
un
topbnim format amb aquesta base amb I'addició #un sufix diminutiu:
Castanyola. En el Cartulari de Sant Cugat apareixen dos topbnims
amb aquesta forma; així en trobem un situat al Valles:
940 CSCugat 1 18, pag. 20: in Vaiiense, in terminio de Palacio
Meserata uel in teriniiiio dc Castaniola
i un altre al comtat d'osons:
981 CSCugat 1 136, pag. 113: in comitatu Ausona, uocahiles 1 0 ~ s :
id est Castaniola et Schiros, et in Terradeiias
Aquest segon s'identifica en l'índex del Cartulari amb el poble
de Castanyedell (Vianova de Sau, Osona). En el cas que aixb fos
realment així seria notable el canvi que s'hauria produit en els
elements sufixals: tant el sufix col.lectiu com el diminutiu haurien
estat substituyts per uns altrcs sufixos amb les mateixes funcionsl.

1.
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Com explica J. Coromines (DECat. S.V. faig), en catala el motfqa
designa el fmit del faig i procedeix etimolbgicament de l'adjectiu
FAGEUS, substantivat en femení per abreujament de la locució BACA
FAGEA. Tanmateix en la toponímia catalana apareixen una' serie de
topbnims Faja (o en plural Fages) que procedeixen tarnbé de l'adjectiu
FAGEA, substantivat partint de la locució SILIJAFAGEA. Segons Coromines
"els llocs anomenats La Faja són bastants en el Pre-Pirineu (sobretot
Garrotxa, Ripolles) i el cas de Sant Quirze Safaja ens ha mostra
estenent-se fins al- vei'natge del Montseny".
Encara que no en tinguem documentació antiga del tot clara,
sembla que cal relacionar amb FAGEA el nom d'un vilar que apareix
en diversos preceptes carolingis, editats per Abadal. Aivi en el precepte
del rei Carloman del 881 a favor de l'església de Girona. L'original
d'aquest document es conserva a 1'Arxiu Capitular de Girona:
881 (orig.) DipCarol. 11, pig. 136: Et viiiarem Faiam cum vineis,
terris, silvis et omnibus terminiis suis et plantadicium Gundemari
episcopi
D'aquest villarem Fa&, escrit ara d'una manera més acostada
a l'etimolbgica, villarem Fagiam, es fa també menció en el precepte
del rei Carles del 922, conservat en u n pergamí així mateix original:
922 (orig.)DipCarol. 11, p%. 149: Sunt autem eaedem res in pago
Gemndensi ...vüiarem Plantadicias cum monte Blosso et terminis suis,
d m e m FagiamcumvineamCastellani quondam sacerdotis et Petredum
cum d a r e perdito
Encara en dos altres preceptes apareix el topbnim grafiat Faian:
aixi en el de 886 (DipCarol 11, pig. 139) i en el de 899 (DipCarol
11, pig. 146). De tota manera en aquests dos casos el document no
és original sinó que es tracta de copies del segle mi.
No és dubtós que tots els preceptes fan referencia al mateix lloc
com es despren dels índexs de l'obra d'Abada1.
Podem observar que en el precepte de 881 es fa constar que en
el villurem Faiam hi havia boscos (cum ... siluis). Tant la grafia Faia
com Fagia no tenen res de particular fent referencia a un lloc anomenat
Faja; la segona seria, com ja hem dit, senzillament l'etimolbgica.
En un document que fa referencia als límits entre els bisbats
de Barcelona i Vic, apareix el topbnim Faga. És del 1169 i s'ha
conservat en el Cartoral de l'csglésia de Barcelona:
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1169 LAntiq. 1 32, f. 12v: per declinum montis dc Tagamanent
descendit per mediiim Congustum ad Fagain ultra niontana castri
Galiia
La transcripció de la sonora palatal per g no sembla que sigui
un inconvenient insalvable. Entenem que la frase diu que la Iínia
divisoria baixa del Tagamanent i atravessa el riu Congost i va més
enlli de les muntanyes del castell de Gailifa passant per Faga. Seguint
aquesta Iínia aquesta Faga o Faja no pot ser gaire lluny de l'actnal
Sant Quirze Safaja (< IPSA FAGEA). Tot aixO fa versemblant la
identificació del Faga d'aquest document amb el topbnim catali Faja.
Per últim trobem aquest topbnim com a complement i formant
parí d'un nom de persona, com és freqüent en el segle xrr:
1128 Baraiit, DocUrgeii 1398(Urgeüia 9, pig. 214):ego Guilelmus
Raimundi de ipsa Faga et coniux mea Adalez donatores sumus
Ací el topbnim és introdu'it per l'article, tal com passa amb el
topbnim actual.

La Pinya, amb l'article, és el nom d'un poble que forma part
actualment del municipi de la Val1 d'en Bas, a la Garrotxa. És possible
que es refereixi a aquest lloc el següent passatge de la publicació
sacramental del testament de Bernat de Besalú:
1002 Marca ap. 191, col. 1027: In primis praecepit eis ut ad
coenobio Sancta Maria Riopoiientis carta facerent de ipso alode quem
dicunt P i a cum omnibus villamnculis suis
Sembla que cal veure en aquest topbnim una formació paral.lela
a les ja comentades i parlar d'un (SILUA) PWEA ja que el con del pi,
la pinya, no sembla que pugui ser adequat per si sol per a crear
un topbnim.
En els documents catalans es poden detectar molts llocs anomenae
Pinna (Pigna, Pinea) que han de fer referencia a penyals (Ilatí PIPIWA).
Aixi en una concessió a favor de Sant Pere de Rodes del segle X:
974 Marca ap. 116, col. 904: donamus ... ad ipsum cenobium
Sancti Petri ipsum castnim que dicunt Verdaria simul cum ipsa pinna
nigra et cum ipso castellare
Al mateix lloc i castell fa referencia u n document de 981:
981 Marca ap. 130, col. 928: castnim quod uocant Pinna nigra
usque in ipeab; uineas de uiiia Palatio
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En canvi, el nom del lloc anomenat avui Pinyes, situat entre Col1
de Nargó i Valldarques, a l'Alt Urgell, sembla procedir del col.lectiu
PINEA. El UOC apareix mencionat en documents d'urgell:
959 (orig.)Baraut, DocUrgell 135 (Urgeilia 2, pig. 97): Et est ipsa
omnia in locum que vocant Pinias, et afrontat ... et de .iii. in grado de
Archas
El matei; lloc el tornem a trabar sovint, grafiat de diverses maneres
que mostren la vacil.lació en la representació de les palatals; així
DocUrgell382: in vaile Pinnas, DocUrgell490: villa Pignas, DocUrgell
716: apendicio de Pinas, DocUrgell 778: Pinnes, DocUrgell 1147 in
loco Pinies, DocUrgeU 1139: in villa Pinms.

Entre els col.lectius procedents d'adjectius femenins en -EA, rovira,
col.lectiu de roure, és un cas excepcional per la seva vitalitat. La base
etimolbgica ara generalment acceptada per a aquest mot, després
d'altres propostes fetes a comencament de segle2 que presentaven
dificultats dificilment superables, és de *ROBEREA, que, com després
veurem, s'explica com a variant arcaica, en femení, del adjectiu llatí
HOBOREUS, -A, -m (Colnmel.la). Una vegada m6s es tracta de l'abreujament d'una iocució com *SILIJA ROBEREA.
La forma clissica de l'adjectiu en femení, ROBOREA, ha deixat rastres
fina a l'actualitat en algunes zones de la Rominia; a Catalunya aquesta
forma apareix en l'acta de consagració de Santa Maria de Moii de
la primera meitat del segle x (escrit rovoriam), fent referencia a béns
situats en aquest terme (Bages):
939 VViage VI, ap. 14, pPg. 271: Et in eius termino donamus vinea
qui est ad ipsarn rovoriam: afrontat de orieiitis in vinea Addanagilde
És difícil de decidir si aquesta forma, tan fidel a la clissica,
ROBOREUS, respon a una realitat de la llengua parlada o obeeix més
aviat al coneixement que del Ilatí pogués tenir l'escrivent.

, un paragcaf no gens dar pel que fa a l'evolució fonetica,
2. Balari (1899, pag. 210) p r o p ~ i en
base novonin i més tard(BDC 10,1922, pag. 152) ~ ' h ~proposat
~ i a tambó una base ~ o a o ~ ~ wMoU,
w.
en el suplemeiil al R.E.W. (MOLL- 1928), comenta la no viabilitat dkquesu proposta i oxplici muim
correetament com a 'ROBERTA; tal eom ja haiia proposar Meyer-Liibke en d seu libre sobre el eatsli

(S 2, pig. 6).

En canvi sí que apareixen e n la documentació antiga formes
procedents de la variant dissimilada *KLBOREA, que també sembla haver
deixat algun rastre e n la toponímia.
La forma *KEUOUYA presenta un tipus de dissimilació (-o- + >
-e- o)molt freqüent ja e n Uatí vulgar; és la que presenten mots com
el cat. med. redó o el castella hxrrnoso. Aquesta variant apareix ja
e n documcnts del segle x e n la forma reuoria:
917 CSCugat 19,pig. 13: et ultra ipso rio ipsa revona qui affrontat:
de onentis in ipso alveo .4nnolia"
989 Simó, Misc. Marin Ocete 11 (1974), pig. 1032: et ad domum
Sancti Cliirici cenobii ... et ipsa revoria de Luba
o reuoira, evolució regular de *REBOREA:
958 Wiage XIII, ap. 17, pig. 250: donamus kampuni .i.ad ipba
revoira
965 CSCiigat 1 78, pag. 66: in terminio de Aqualonga ... Et aiia
vinea affrontat:de oriente in ipsa revoira. de meridie in terra velvinea
de Saiornone

O més tard amb el tancament logic de la -o- e n -u-:
1037-1050(orig.)Alturo, Sta. Anna 1140, pie. 44: ortis, ortdibus,
revuira., olivariis
1047 Miret. LiKhBLVII, pag. 499 nota: et torcular, item et trilias
et reuuiras et olivarias at dios arbores
Sembla que també pertany aquí el topbnim Revura que apareix
e n u n document original del Llibre Blanc de Santcs Creus:
975 (orig.) CSCreus 1, pag. 1: Et sunt ipsas terras in comitatum
Barquinonensis in terminio de castro Olerdula. in loco quc voiant
Pinellus uel ad ipsa rewra ve1 in Vallemolle. ... Et ipsa tcrra qui estad
ipsa Revura afronta...
Coromines indica e n el DECat (S.V. roure) que aquesta variant
fou u n arcaisme minoritari que aviat s'esvaí" deixant només algun
rastre e n la toponimia: la Reuuira a la Vall Ferrera?
La variant més estesa a Catdunya és, pero, rovira; per a explicar
aquesta forma cal partir de *ROBEREA (SILUA). Aqucsta forma fóra

A'

,

3. D passatge

en

p&
apareix rworio en el document de Sant Cugat va ser interpolat en el segle

ai en la &pia delprecepte de kriy
986 del rei Lutari a Sint Cugar delVdis. En a p e s t a c6pia (CSCugat
D ~ ~ C ~ 11,
I Opig.
I 199, r i u 38).
~ ~
I 173, ag. 147)en lloe de revonos p s r e ~
4. El eugituin gallei: Reboirns (qiiecita V~ir.*-1983)sembla pmeedir tsmbé dc la forma dissimilada
'REBORW.
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regular segons les lleis fonetiques llatines. En efecte, en llatí qualsevol
breu interior adquireix davant de -R- el timbre E (per exemple HEDDERE
compost de D ~ E PULVERIS
;
de PULVIS; WLNERIS de WLNUS)
de manera
El vocalisme
que el genitiu de ROHUR hauria d'haver estat *ROBERIS.
en o- que presenten els genitius com CORPORIS,
DECORIS, TEMPORIS (de
DECUS i TEMPUS respectivament) procedeix dels antics nominatius
CORPUS,
CORPOS,
*DECOS,
*TEMPOS.
Es tracta d'una propagació analbgica que
que conserva el vocalisme regular
no es dóna en l'adverbi TEMPERI,
pel fet de no pertanyer al paradigma de la flexió. Aquesta és una
explicació que sembla almenys forca convincent. Altres mots que
presenten vocalisme arcaic, com couus -A -UMO el participi UOCWUM
passaren al llatí vulgar.
doncs, procedeix el catala rovira segons una evolució
De *R~BEREA,
fonetica regular, i també, amb la perdua de la -uen contacte amb
vocal velar i el consegüent desplacament de l'accent, ruira.
El mot rovira avui dia no és usat pricticament com a apel.latiu,
bé que com a tal figura en la GEC i en el DLC. El DCVB cita un
document del 1497 en que rovira és apel.latiu ("un troc de terra ...
afronta ab lo camí de les rovires") i ha d'haver estat en els origens
la forma més utilitzada per a designar un bosc de roures; en tot
cas és incomparablement més abundant en la documentació antiga
davant de les altres possibles formes del col.lectiu de roure com
roureda; fins a l'any 1100 se'n poden recollir desenes de testimonis
davant d'uns dos o tres ( a l y n s de dubtosos) de roureda o rouret.
Rovira i la seva variant ruira apareixen també molt abundantment
represeníats en la toponímia catalana; tal com observa Coromines
(DECat, s.v. roure) en molts casos aquests topbnims designen precisament encara a m i en dia una roureda i aixb possibilita que es
mantingui una certa consciencia del significat del mot malgrat la seva
decadencia com a apel.latiu.
Pel que fa als testimonis antics, la primera vegada que trobem
documentat aquest mot és com a pretopbnim en un text referit a
Olerdola:
958 CSCugat 1 56, pig. 50: et est hec omnia ... in terminio de
castrum Olerdola, in locum que dicunt ad ipsa Ruvira de Fonte
Cavaiiare
Molt poc després es troba per primera vegada la variant mira:
998 CSCugat 1 331, pig. 279: quantum habeo de ipsas turres ...
usque in ipsa mira de S. Cmce Sedis Barchinone

Cal destacar que en els documents d'abans de l'any 1100
predomina la grafia ru-, en principi la menys etimoldgica. Potser cal
explicar-la per una especie de metafonia. En aquests documents és
u n fenomen freqüent: a k í e n el GMLC (S.V. cotina, nota 1) comentant
la variant cutina per cotina s'indica "téngase en cuenta que el paso
de o a u en sílaba inicial está muy generalizado en catalán cuando
la vocal de la síiaba siguiente es una 2'. Igualment Rasico observa
(1982, pig. 102) "són comunes en el catala primitiu formes que tenen
u per o a causa de la influencia de sons veins i, sobretot, d'una
/i/ o /ú/ tdnica següent" i en dóna diversos exemples. Es tracta d'un
fenomen comú a tota l'area lingüística catalana, tant oriental com
occidental; vegeu les observacions de VEM-1971, pigs. 113-114.
En molts casos l'ús del mot com apel.latiu és cspeciaiment manifest
perque apareix en enumeracions de possessions i acompanyat d'altres
noms que descriuen la vegetació del lloc; a k í en els diversos documents
del segle xi que copiem a continuació:
1013 LAntiq. 11324, f. 106 (Mas 322): obtulistis alaudcmvestrum
de Avignone ad ipsos gurgos, curn terras, vineas, casas, curtes, niviras,
glandiferas, ortos et pomiferos
1058 LAntiq. 11140, fol. 18 (Mas 742): propterea iinpignoro tibi
terras et vineas cultas et heremas et ruviras et olsedos, et omnia genera
arboribus
1059 LAntiq. 111 366, f. 140 (Mas 753): dono domino Deo et
prcdicte canonice, casas cum ortibus, et solario cuin trilia que in
circuito est cum terris et vineis cum mviris et diversi generi arboribus
1061 LAntiq. 111 38, f. 17 (Mas 776): vendimus tibi alodium
nostrum propium, id sunt terris cultis et heremis et vineis ... rt trilias
et arborihus multis generis, et hoschos et ruviras et garricis et fontis
1080 LAntiq. iV 202, f. 72 (Mas 988): et addo ei ipsum meum
mansum de Fonoget cuni suis pertinentiis quod tenet Guifre Sabat, id
sunt, terris et vineis et ruiras et arboribus
1085 CSCugat11721,pig. 383: idsuntterrasctvineas ...cumcasas
... simul cum ipsas ruiras
1091 LAntiq. 1824, f. 299 (Mas 1090): dono ...alodium meum ...
cultum ve1 incultum, hedificatum et non hedificatum, inontaneum
sive, planum, garricas et ruiras
1092 L.Antiq. 1 821, f. 298 (Mas 1102): vendo tibi alodios meos
scilicet terris et vineis et arbores diversi gencris, simul cum ipsa nivira
et domibus
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T a m b é és clarament apel.latiu q u a n apareix acompanyat d e
determinatius, especialment q u a n s'indica e l n o m del propietari:
1009 Udina, La successió testada 77, pig. 232: et sic descendet pro
ipso rio usque in ruvira qui fuit de Undisclo, et sic ascendet usque in
ipsa condamina qui super ipsa nivira est, curn ipsa condamina ab
integmm

1037 LAntiq. 11 671, f. 214 (Mas 503): vindimus casas curn solo et
superposito et terra culta ve1 erma qui est super via et subtus via simul
curn ipsa ruira qui intus est fundata
1055 LAntiq. 11 729, f. 229 (Mas 693): dono Domino Deo et
canonice sancte Cmcis sancteque Eulalie domas tres ... et curn ipsis
niviris quas ibidem habeo
1076 LAntiq. IV 104, f. 35 (Mas 936): concedo ... simul curn ipsa
medietate de ipsa trilla ve1 de ipsas meas viueas, et de ipsas niviras, qui
infra terminos de predicto castro sunt
1086 (orig.) Alturo, Sta. Anna 11 127, pig. 144: Itenim vohis
evacuo in terra curn niviraque est antevestra mansione ipsaparte quod
ibi abebat Miro iamdicto
1111 LAntiq. 111, 286, f. 119 (Mas 1246): dimisit cenobio Sancti
Petri Pueilarum, omne alodium cum ipsa ruira quod comparavit apud
parietes de Berengario Guilelmi
P e r b igualment apareix des d'antic c o m a topbnim o pretopbnim,
acompanyat sempre d e i'article o d e les locucions q u e h e m comentat:
958 CSCugat 1 56, pig. 50: et est hec omnia ... in terminio de
castrum Olerdola, in locum que dicunt ad ipsa Ruvira de Foute
Cavallare

994 LAntiq. 11518, f. 178 (Mas 143):cartulasvinditiones ...de uno
quadro de terra qui est in terminio de ipsa nivira
1016 Miret, ADocuments 7, pag. 9: in termine de ipsa nivira ve1
in locum que dicunt puteo putiso
1055 LAntiq. 11161, f. 23 (Mas 694): donamusvobis petiamunam
terre ... quam habemus in comitatu barchinonense in terminio de
Loberes, in loco vocitato qui dicitur nivira
1064 LAntiq. 111 62, f. 23 (Mas 794): quod est hec omnia in
comitatu barchinonense in vallense, in terminio de Sancti Stephani de
Vilanova, sive ad ipsa nivira

D'entre els documents que hem recollit, solament en un Uoc es
troba plenament usat com a topbnim, és a dir sense article ni cap
altra indicació del seu origen apel4atiu:
1005 Miret, ADocuments 4, pag. 8: kasa .l. cum solo et supraposito
simul cum unam cortem cum terras cultas ve1 eremas ... De meridic in
ipsa serra de ruvira
Per últim cal destacar, d'entre la documentació antiga, el que
seria el testimoni més reculat del terme, a principis del segle X. No
es tracta, pero, de la forma simple rovira, sinó d'un derivat que, s i
no és producte d'un error de copia, s'hauria de considerar com un
diminutiu:
914 LFeiid. 391, piig. 409: Quantum infra istas afrontaciones
includunt, exceptus niviranicas, vindo tibi
No cal dir que en la toponímia del Principat abunda molt aquest
col.lectiu, pero l'únic nom de municipi que el conté és Sant Esteue
Sesrouires, al Baix Llobregat. hs també cognom molt freqüent.
Diminutiu de rouira és el topbnim Rovirola (Macanet de la Selva)
i la Rovirola (Santa Maria d'oló, Bages); +la és, com veurem (capítol
IX.l.),un dels sufixos diminutius que més sonnt s'associen a col.lectius
vegetals. Rovirola és també cognom.
Altres derivats de roviru siin: I'adjectiu rouirós en el topbnim Puig
Rouirós, que surt en un document de Vany 1460 (DCVB s.v.); els
topbnims Rovirassa i Roviral; els cognoms Rovirosa, Rovirela, Rouiró
i Rovirol. tli ha també un eompost: Roviralta, cognom.
Volem encara fer un comentari sobre dos topbnims que resulten
d'interpretació més problemitica.

Hi ha u n lloc anomenat la Junca sobre la Nou de Berguedi i
un Tossal de la Jurqa sobre Noves de Segre, registrats tots dos per
Coromines (DECat. s.v. jonc). Topbnims paral.lels a la toponímia de
la resta de la Península es troben consignats per Mcnéndez Pidal
(1950, pig. 237) i Piel (1968b, pig. 187): Unza a Santander i J u q a
al nord de Portugal.
Cal observar que els substantius catalans j u q a (o jowa), el
portngues junta i el castella juncia designen una planta herbicia
diferent del jonc. Aquests noms procedeixen de l'adjectiu femení ~ C E

A
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'semblant al jonc', segurament per simplificació de *WNCEA
(HERBA).
D'acord amb aixb, hom pot pensar que els topbnims mencionats
reprodueixeu el nom de l'herba. Tanmateix corn que és sorprenent,
si més no, que el nom, en singular, d'una herba insignificant
proporcioni topbnims, cal considerar la possibilitat d'una altra
hipbtesi: potser caldria partir d'un col.lectiu en -EA, a través de
JUNCEA 'prada dels joncs' o equivalents. Aleshores,
locucions corn *PMTA
i segons aixb, aquests topbnims serien un col.lectiu de jonc, no de
jonca.

LACANYA
Encara més problematica resulta l'explicació del topbnim la Cm
nya (la Garrotxa) mitjancant el sufix -EA. La base etimolbgica d'aquest
topbnim no ha de contenir imprescindiblement un s u f i
EA,tal corn passava en els exemples que hem vist fins ara, ja que
la presencia de la consonant geminada en el mot llatí CANNA -P.E és
suficient per originar la consonant palatal, sense necessitat de la
intervenció d'una iod. Per aixb aquest topbnim és identic al substantiu
catala canya < CANNA. Ara bé, un altre cop sembla difícil d'explicar
la motivació d'un topbnim a través del nom d'una sola planta (si
no considerem que es tracti d'un ús col.lectiu del singular corn hem
vist en el capítol primer, punt 2.2.2.). Per aixb cal considerar, si
més no, la possibilitat que a la base d'aquest topbnim, que no hem
pogut documentar d'antic ni apareix en els diccionaris etimolbgics
de referencia, hi hagi un adjectiu en -EA d'un nom corn PRATA O T E R m
(niés aviat que SILUA):
(PMTA)*CANNEA.

En el domini del catala el nombre de topbnims procedents
d'adjectius en -EA és molt reduit. No estan tampoc molt estesos: un
sol lloc porta el nom la Castanya. En alguns casos la pertinen~aa
aquest gmp pot ésser qüestionada. Tot aixb contrasta amb el nombre
i extensió d'aquest tipus de topbnims a la Gil.lia. 1 tanmateix un
col.lectiu rovira, durant molt de temps viu corn a nom apel.latiu,
ha proporcionat un nombre extraordinari de topbnims menors i és
un dels més freqüents dels cognoms catalana conseqüencia del gran
nombre de cases mrals que el portaven; presenta tarnbé derivats i
c<impostos.

COL.LECTIUS AMB EL SUFM -ETUM -ETA

1.1. Els col.lectius vegetals en -etum
Dels sufixos que hem tingut ocasió de comentar i dels diversos
que comentarem, -EWM és l'únic que presenta la particularitat de ser
en Ilati u n s u f i que forma substantius i precisament substantius que
designen col.lectius, especiaiment wl.lectius vegetals. Els altres sufixos, per bé que puguin convertir-se efectivament en sufixos col.lectius vegetais, no tenen aquesta característica -de tenir únicament
aquesta funció i aixb des dels seus origens- sinó que són sufixos
que originiriament formen adjectius, que poden tenir significats diversos i que només en un moment determinat poden convertir-se en
sufixos que formen col.lectius vegetals. Per aixb sembla convenient
de dedicar una atenció més particular al sufix -ETUM com a generador
de col.lectius vegetals en la iiengua iiatina.
En llatí, com és ben sabut, el sufix de derivació denominai eTuM
4 potser millor la seqüencia sufixal -%m- forma noms col.lectius,
és a dir, substantius que designen un agregat o conjunt d'elements
d'una mateixa especie. Aquests col.lectius en -EW fan referencia
generalment, pero no exclusivament, a la vegehció.
Sobre l'origen d'-ETUM
no se'n pot dir, segons que sembla, gran
cosa; contririament al que passa amb altres sufios no ha estat objecte
de monografies ni estudis especialitzats importants.' Coromines
(COROMINES~!?~~
1, pig. 21) observa que aquest sufix és una creació
1. En els nculls bibliografies eap~rinliwtri condtant les referbniieti bibliopafiq~esd'obres
referides especifiwment a temes de odkaei6 Ilatina, nomBr hempogut tmbar un artide,bastantantic. que
meta, parcialrnint, aquest terna.aitide que no hempogutmnrultar: R. THURNEYSEN,
*Zulste¡nisdlen-rn~
und -&sm'' en Fesrachqt J. Wmkemngel. Gttingen: Vandenhoedr & Rupreeht, 1924, paga. 117.123,
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original de la llengua llatina que no té equivaients en les Ilengües
mediterranies ni, fora del llatí, en cap altra llengua indoeuropea.
Els diccionaris etimologics, indoeuropeus o Ilatins, de consulta
habitual (POKORNY,
WALDE-HOFMNN,
EHNOUFMEILLET)
no en parlen i
les gramhtiques Ilatines, en la part dedicada a la formació dels mots,
en diuen molt poca cosa. hixí Pisani, per donar un exemple, es limita
a mencionar-lo com una seqüencia formada amb el sufii -TO,sufii
que al final del període indoeuropeu forma sobretot adjectius verbais
i alguns substantius i adjectius denominals. Pero la seqüencia sufixal
-E-TO seria prOpia del llati. El mateix Pisani (PISANI-1948,
pig. 119)
cita alguns exemples antics i significatius: FICWUM (col.lectiu de FICUS,
'figuera'), OLETUM (~'OLEA,
'olivera'), MPRETA +RLM ('terrenys aspres,
aspreses' ~'ASPER, que es traba a Livi), FIMEPUM ('pilot de fems, femer'
de hIMUS 'fems', documentat en Piini), SmULETmf ('sorrai' de SARULI~M
'sorra', també en Plini), SEPULCRETUM ('lloc on hi ha sepulcres,
cementiri', que usa Cainl, segurament com a formació circumstancial).
Com podem veure -ETUM no forma únicament col.lectius vegetals,
pero el trobem sobretot formant derivats de noms de plantes i arbres
de tata mena. Per aixb sembla ben acceptable la definició que el
modern Oxford Latin Dictionaly (1982) en fa en l'article - E . ~ U M que
reproduim:
-ETUM -1 ~df.
Formed mainly from names of plants to denote the place
where they grow (ARBORFTIM, QUERCETUM,HOSEIUM);
enlargement<€ni~
(S~h~lcEnibf)
perhaps irom FRUTiCETU
Aquest diccionari recull només els mots documentats ahans de
I'any 200. Hi apareix un cert nombre de col.lectius en -ETW -vegetals
o no-; d'altres, d'aparició més tardana, es traben recollits en el
diccionari de Gaffiot que no té aquesta limitació temporal. Amb l'ajuda
del diccionari invers de Gradenwitz hem pogut confeccionar una
relació de noms col.lectius en -ETUM documentats en llatí. La llista,
que donem a continuació, deu ésser forca completa; s'hi adjunten
les indicacions dels principals autors on apareix el mot i kmbé hi
hem assenyalat les formacions ja documentades en epoca clissica,
que són les que figuren en l'0xford Latin Dictionary, diferenciantles de les documentades posteriormcnt (que assenyalem amb nna
creu +). Hem indicat també amb un comentari els noms que són
formacions toponimiques documentades en epoca llatina.
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'roureda' Hor. Carm. 1, 22, 14. Com a topbnim d'un lloc
de Roma Plin. Nat. 16, 37; Var. L. 5, 152
+ A R H O R ~'arbreda' Gel. 17, 2, 25.
ASPnETüM 'terreny aspre' Liv. 9, 24, 6
H U C E T ~ ~ 'pastura
M
pels bous' Luc. 9, 1 5 l . 11, 1, 1
+ H U S ~ C E ~ ~ 'lloc
M
ple de troncs' Arn. 7, 15
B ~ W M'boixeda' Marc. Epi. 2, 14, 15
+ WNABETUM
'canemar, lloc plantat de cinem'
+ G ~ - N E T U M 'canyar' Pall. 3, 22, 2
+ WDUETZTM 'planter de carxofes' Pall. 4, 9, 4
CASTANETW 'plantada de castanyers' Col. 4, 30, 2
+ CITRETUM 'lloc on hi ha plantats Ilimoners' Pall. 3, 24, 14
CORNETUM 'lloc on hi ha corneiis'; com a topbnim Var. L. 5, 152
CORYLETüM 'Uoc plantat d'avellaners' Ov. Fast 2, 587
CI:PRESSETIIM 'xiprereda' Cato Arg. 151, 1; Cic. Leg. 1, 15
D L ' M ~ W 'lloc ple d'arbustos' Cic. Tusc. 5, 64; Virg. 6, 1, 15; Hor.
Carm 3, 29, 23
F I C 'camp
~
de figueres' Var. R. 1, 41, 1; Plin. Nat. 15, 80
F I M m 'femer' Plin. Nat. 10, 153
+ FRUCTETLIM 'hort d'arbres fruiters' Sew. ecl. 1, 39
FRUTlCETUM '110~ pie d'arbustos' Hor. Carm. 3, 12, 12; suet. Nero
48, 3
FUNETGM 'cordillam' i'iin. Nat. 17, 174
(H)ARUNDINETCM 'canyar' Cato Agr. 6, 3; Var. R. 1, 8, 3; Plin. Nat.
23, 28
lLlCETüM 'aizinar' Marc. 12, 18, 20
IUNCETUM 'vimeter, joncar' Var. R. 1, 8, 3
LAURETUM 'Uoc on hi ha iiaurers plantata' Suet. Galba 1, 1; Var.
L. 5, 152; Plin. Nat. 15, 138; topbnim.
+ LILIETU~I 'bancal de lliris' Pall. 3, 21, 3
% ~ $ C ~ ~ E TPlin.
U N Nat. 17, 182
WEWM
'lloc on hi ha murtreres' Sal. Jug. 48, 3; Virg. G. 2, 112;
Hor. Ep. 1, 15, 5
NOVELLECUM 'planter d'arbres joves' Paul. Dig. 25, 1, 6
NUCW
'noguerar' Stat. Silvae 1, 6, 12
AESCULETUM
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'olivereda' Cato Agr. 1, 7;
'olivereda' Cato Agr. 4, % Var. R. 1, 4, 2; Cic. Nat. D. 3,
86; Sen. Ep. 86, 14; Col. Arb. 17, 1
+ OPOHAI.SAMETUM 'lloc on hi ha arbres que donen bilsam' Just. 36,
3, 3,
PAL.ME.I.UM'lloc on hi ha palmeres' Hor. Ep. 2, 2, 184; Plin. Nat. 5,
13; Est. Silvae 5, 2, 138; Tac. Hist. 5, 6
PINUUM 'pineda' Prop. 2, 34, 67; Ov. Ep. 15, 107; Plin.Nat. 27, 66
POMETUM 'hort d'arhres fmiters' Suet. fr. 176 (p. 286 RE)
POPULETUM 'UOC on hi ha pollancres' Plin. Nat. 14, 61
PORCULETUM 'camp llaurat' Plin. Nat. 17, 171
QUERQUETUM (QUERCETUM) 'roureda' Var. R. 1, 16, 6; IIor. Carm. 2, 9 , 7
ROBORETUM 'roureda' CIL 3. 13250
ROSETUM 'rosereda' Virg. Egl. 5, 17
RUBETLIM 'esbarzerar' OV.Met. 1, 105
RUMPOTINETUM 'plantació d'arbres nans que aguanten les vinyes' Col.
5, 7, 2
SAHIJLETUVI 'sorral' Plin. Nat. 27, 64
+ SALICETUM 'salzeda' Ulp. Dig. 47, 7, 3
SAXETUM 'pedregar, pedrera' Cic. Agr. 2, 67
SENTICETLIM 'esbarzerar, Uoc ple d'espines' P1. Capt. 860
SEPULCRETUM 'cementiri' Cat. 59, 2
SPINETUM 'lloc ple d'espines' Virg. Egl. 2, 9; Plin. Nat. 10, 204; Apul.
Met. 4., 6
+ VASPICETLM 'esbarzerar' Apic. 1, 23
VEPRETUM 'esbarzerar' Col. 4, 32, 1
WrERETUM 'camp no cultivat, en guaret' Col. 1, 3, 10
VLMINE~UM 'UOC on hi ha vímet' Var. L. 5, 51
VINETUM 'vinya' Var. R. 1, 54, 1; Cic. Nat. D. 2, 167; Virg. G. 2,
298; Ov. Met. 11, 86; Col. 3, 13,4; Stat. Silvae 3, 5, 99; Hor.
Ep. 2, 1, 220
VIKGETUM 'Iloc on hi ha vímet' Cic. Leg. 2, 21
OLETUVI

OLNETUM

Sobre aquest r e c d es poden fer algunes obse~acionsd'interes.
En primer lloc sembla que en llatí la formació de col.lectius
vegetals en -ETIIM és antiquíssima; aixb ens ho demostra el fet que
aquestes formacions apareixen ja en el llatí d'epoca arcaica, concretament en Cató; a k í en els passatges següents:
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Semen cupressi quomodo legi seri propaganque oporteat et quo pacto
cupresseta seri oporteat. (Cat. 51, 1)
"
Com cal triar, sembrar i propagar llavor de xiprer, i com cal
sembrar xipreredes"
Sicubi in iis locis ripae aut locus umectus erit, ibi cacumina populorum
serito et harundinetum. (Cat. 6, 3)
"Si en algun d'aquests indrets hi ha ribera o lloc humit, plantahi estaques de pollancre i canyars"
Així mateix en Cató també es documenten formes com OLE~UM
(1, 7; 6, 2; etc) o OLIUEI.UM (4, 4).
És també interessant el fet que tres d'aquestes formacions
recollides són també topbnims de la zona del Laci; aquests topbnims
(o
han d'ésser de creació antiga; concretament trobem AESCULETUM
ESCULETLIM)
que era el nom d'un districte de Roma; també CORNETA,
(LOHETUM)
era el
en plural, era una localitat de Roma i LAURETUM
nom propi d'una part del Mons Aventinus a Roma. Varró (Lingua
latina 5, 152) fa una observació prou interessant sobre un d'aquests
topbnims: "Corneta, quae abcissa loco relinpwrunt nomen". És
precisament aquest el procés de formació de topbnima; CORNETA
es
pero
quan
van
ésser
tallats
podia considerar un simple descriptiu,
els corners, i, per tant, va desapareixer la motivació del nom, CORNETA
es convertí en un topbnim, encara que durant un temps es consemés
el record de I'origen del nom.
Tornant a la nostra relació de noms llatins s'obsewa que la majoria
dels mots recoilits es troben ja documentats abans de I'any 200; només
un petit percentatge es documenta més tard, cosa que potser tampoc
no significa exactament que es tracti de formacions tardanes sinó
que senziiiament no apareixen en textos anteriors. En tot cas, les
llcngües i la toponímia rominiques constitueixen una bona prova
que aquest su& ha continuat essent productiu en epoca tardana i,
evidentment, en epoca romaniea fins a l'actualitat.
D'aquest recull també es despren que els col.lectius vegetals en
-eTm es troben especialment documentats, com d'altra banda és
natural, en obres tecniques d'agricultura (per exemple, De Agri Cultura
de Cató el Vell, 234149 a.c.; De Rerum Rusticorum de Varró, 1 1 6
27 a.c.; De Re Rusdca de Columel.la, s. r d.C.) o d'histbria natural
(Naturalk Historia de Plini el Vell, 2479 d.C.). Especialment en l'obra
de Plini es documenten, com es pot comprovar en la ilisla que hem
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donat, un tant per cent prou elevat dels exemples adduits.
El fet que les formacions amb aquest sufix apareguin sobretot
en obres #agricultura podria fer creure que es tracta de termes
exclusivament tecnics; aixb és, en alguns casos, cert, pero no sempre.
Per exemple, sembla evident que el mot RUMPO.~.INETUM és un t e m e
tecnic. L'adjectiu RuMro'rlNuM és un compost del substantiu RUMPUS
'sarment' i del verb TENEO 'tenir' i literalment vol dir 'que serveix
per sostenir les sarments que s'hi enfilen'; el substantiu femení
RUMi'OnNuS és l'arbre que aguanta la vinya i el coí.íectiu mascuií que
apareix a Columel.la (5,7,2) significa 'plantació d'arbres nans plantats
perquh les vinyes s'hi arrapin i entortolliguin'. Es tracta, doncs, d'un
terme thcnic de I'agricultura amb un significat molt especialitzat i
concret.
Pero, fora d'aquest cas i potser d'alyn altre, les formacions en
- E T ~són populars i en la Uengua parlada el sufix devia ésser molt
productiu com ens ho demostren les Ilengües romaniques. D'altra
banda, l'arrel popular d'aquests col.lectius no impedeix que apareguin
en qualsevol registre de la llengua, des del més fornial al més poetic.
Se'n poden donar alguns exemples pertanyents a la poesia clissica
iiatina; així Horaci parla de les rouredes del mont Garganus a 1'Apúlia
que la tramuntana no fa trontoiiar tots els mesos de I'any:
Non semper ... Aquilonihus
querqueta (var. querceta) Gargani laborant
(Carm. 2, 9, 7)
i Virgili dels roserars purpuris:
lenta siilix tantum paiienti cedit olivae,
puniceis Iiumilis quantum saliunca rosetis(...)
iudicio nostro tanturu tibi cedit Amyntas
"Com el salze vincladís ccdeix a la pal.lida olivera, com l'humil
espígol als purpuris roserars, ... tant, a judici meu, Amintas et cedeix
a tii" (Ecl. 5, 17)
Virgili mateix (Georg. 11, 112) ens diu que les murtreres es donen
a la costa:
litora myrtetis lactissima
Apareixen RUBETA 'esbarzerars' a Ovidi (Met. 1, 105) i també
AESCULETA 'rouredes' a S-Soraci (Carm. 1, 22, 14). Com es pot veure
tant en la poesia com en la prosa l'ús dels plurals és freqüentissim
en aquests col.lectius.

Amb tot, els substantius en -WUMno són els únics que designen
col.lectius vegetals; així Aireiisriibi significa 'lloc plaiitat d'arbres'.
Aqucst és el mot habitual pero, al seu costat: en la llengua popular
sor& ARBORETLM, mot usat per Q. Claudi Quadrigari (comencarnent
del s. 1. a.c.) en un passatge citat pcr 4. Gel.li (s. 11) a propbsit del
qiial el mateix Gel.li comenta: "(~rhoreta.ignobilius .uerbum, arbusta
celebratius" (Nits ~ t i q u e s ,17, 2, 25). En tot (:as, aixo ve a demostrar
la vitalitat dcl sufix -mi nt per a formar aqucst tipus de mots.
En Ilatí, com ja liem vist, cl sufix -tiiiinl tarnhé va formar iioms
que designaven col.lcctius d'altrrs elements que no són vegetals; així
I
s m i n u ~ ~ r i i 'sorral',
k~
SILXETLM
es trobcn documentats F I ~ I E T ~'femer',
'pedrera'. D'altra banda, en alguns casos aqucstes l'urmes de col.lectiu
semblcn indicar, par extensió, no un lloc u n hi abunda especialmciit
un element sinó les qualitats o característiques d'aqucst lloc: així
ASPHETUDI 'tcrreny aspre', PORCULETVM 'camp Iiatirat' que potser
estrictament s'ha d'entendrc coin a ~ol.lectiuja que I,ORCA significa
exactament 'elevació que queda entre dos soles, crestall', vt:i.t:u~i.u&l
'camp cii guaret' o VIHETUM (VIRISCTUM) literaiment 'lloc verd o que
verdeja'.

En relació arnb el s i i f i - E T ~en la llenbwa llatina hi ha encara
altres coses que cal comentar; particiilarment la variant que existeix
per a certs mots amb la forma - * c r u k ~ .
Eiectivamont: per a alguiis noms de vegetals existeixeii col.lcctius
amb aqiiesta forma; es tracta gerieralment, pero no en tots els casos,
de noms de vegetals que presenten una -C. etimoldgica (tina -x al
nominatiu). En dunern una llista a continuació:
'carritxar' Virg. B. 3, 20
uiiMeCi.rIb1 'lioc pie d'arbustos' p. Fest. 67, 10
FILICrUH 'faiguerar' Col. 2, 2, 8
~ ~ u r ~ c r i 'lloc
i n i ple d'arbustos' Col. 3, 11, 3; Plin. Nat. 21, 168; Apiil.
Met. 4, 1; Ge1.19, 12, 9
I.IIMECTUM 'esbarzerar' Var. 1,. 5, 137
S.U~UM 'salzeda' Enn. Ann. 39; Cal. Agr. 1, 7; Cic. Agr. 2, 36
YFRVACTI~M 'guaret' Var. R. 1, 44, 2; Plin. Nat. 18, 176
\'IHF.CTL&~'praderes' Virg. En. 6, 638; Apul. Met. 4, 2
CARECTUM
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Sobre aquesta llista es poden fer els comentaris següents. La
paraula FR~TECTUM (derivada de FRUTEX -1~1s)
s'explica en 1'Oxford Latin
Dictionary (S.V. frutectum) com una variant o contracció de FRUTICETIIM.
Apesta teoria ofereix algunes dificultats; perb, deixant de banda
aquest fet, és cert que en llati, especialment en llatí arcaic, hi ha
una serie de col.lectius formats amb el sufix -TUM i amb una cetimolbgica procedent del nom de la planta: així el ja mencionat
FRUTECTUM, S A L I de
~ smm -icis, CARECTUM de r m - 1 ~ 1 s o FILICTUM
de F l L m -1~1s.
Sembla, a més, que sobre aquests models es va crear analbgicament
un sufix *GUM que dóna variants com D U M E C ~ U M en Uoc de D U M ~ ,
de DUMLIS 'esbarzer, matoll' o LUMECTUM procedent de LUMA 'espines'
(cf. P I S A N I - 1 9 4 8 , pag. 119).
En tot cas, cal assenyalar que els mots amb aquesta forma són
molt menys nombrosos que els formats amb el col.lectiu - ~ U Mi que
la vitalitat del s u f i -ETUM hauria portat alguns d'aquests noms a
regularitzar-se segons la forma més habitual per a crear noms
col.lectius. A'&, podem observar aquesta substitució en dgun cas,
com per exemple SALICTUM. SALICIIIM és una forma antiga que utiiitzen
autors com Enni, Plaute, Cató, o Ciceró, i per contra SALICETUM apareix
documentat només tardanament. Ara bé, tal i com es pot concloure
a partir de ~'obsemaciódels seus continuadors romanics. SALICETUM
va pascar a ser la forma més usual i estesa; de derivats de SALICTIJM
se'n troben només en unes poques zones de la Peninsula Italica (sobre
aixb i la "lluita" entre aquests dos elements i la "victbria" del primer
De fet, Aebischer indica, seguint Meyer-Lübke
vegeu AEBISCHER-1949).
(1974, pag. 567), que les úniqucs formes amb m que deixen
resultats rominics són FILICTIJM, C A R I ~ M , SAWCTIJM i M I ~ M . Cal
assenyalar que, segons els exemples adduits per Meyer-Lübke, els
derivats d'aquestes formes pemiuen basicament a la zona propera
als Alps, ja sigui en zona de parla italiana o reto-romanica. Una
excepció a aquesta tendencia és la pervivencia de FILICWM a la
Península Iberica, a la zona prbpiament ibero-romanica, pero no amb
un significat col.lectiu sinó com a iiom de planta (cf. cast. helecho).
En tot cas, el que cal obsemar aqni és la vitditat del sufix -ETUM
davant de la forma arcaica C ~ U M que, com a tendencia general i
malgrat els casos excepcionals que acabem de comentar, acabara per
assimilar-se a -ETUM. Dels possibles derivats de formes en m en

LA FORMACI~DELS COL.LECTIUS BOT~NICSEN LA T O P O N ~ M ~CATALANA
A

el domini del catala, particularment de
en el capítol que segueix.

2. h

SALICCUM,
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Tal com es pot concloure a partir de l'obsemació dels materials
recollits en el capítol onze d'aquest estudi, en catala ara només és
viva la forma femenina del sufix, i aixb limitat a una certa irea
dialectal. En l'actualitat la capacitat productiva del s u f i <da en la
iiengua comuna sembla limitada, perb no absolutament inexistent.
Sobre cls models de noms apel.latius col.lectius amb el s u f i e d a
se'n poden formar de nous, perb si aixb es produeix sembla més
aviat producte de la creació literaria. Així, Mn. Salvador Galmés, en
traduir el tractat De Agri Cultura de Cató per a la col.lecció de la
Fundació Bernat Metge, utilitza el mot xiprereda com a equivalent
catala del llatí CUPRESSETUM (151, 1). Aquest mot no apareix en cap
obra lexicogrifica de consulta habitual, pero no resulta estrany o
sorprenent per al lector. Es pot considerar una formació, encara que
literaria, ben creada d'acord amb els mecanismes de sufixació de la
ilengua.
D'altra banda, sembla que, sense haver-nos de remuntar a les
epoques més preterites de la llengua, el s u f i e d a havia tingut no
fa gaire una extensió i una vitalitat més grans que no pas avui dia.
En un document de 1667, comentat en una nota sense signar del
BSO (21, pags. 26-29),' apareix diverses vegades el mot brolleda. El
col.lectiu en e d a de brolla apareix en aquest document redactat
gairebé totalment en llati mostrant que es deuria tractar d'un mot
viu i habitual a la comarca. Aquesta és només una mostra de la vitalitat
del s u f i que, en el segle mi i al Valles, forma, d'una manera que
sembla ben espontania, col.lectius vegetals.
Els poquíssims representants en noms apel.latius del s u f i en la
seva forma masculina són mots afilats i sense gaire vitalitat (vegeu
els comentaris que en fem en el capítol onze). Aixb contrasta amb
la toponímia on el s u f i , en les dues formes, masculina i femenina,
es traba escampat en una zona molt més Amplia del territori, per
bé que no a tot arreu amb la mateixa intensitat o distribució.
2.
Vilanova

Es ~ C deU la cbpia notarial feta sobre una acia de venda del Mas Arquer. de Sant Esteve de
(Vallks), de I'sny 1662. document que es voba en una eol.lecció particular.

De totes maneres, aixb tampoc no significa que aquest sufix estigui
present en la toponímia de tot el domini lingüístic catali; així no
sembla que aqucst sufix estigui present en la toponímia de Mallorca,
malgrat que sí que existeix com a antropbnim; és possible que un
cognom hagi original algun nom de lloc. Cosme Aguiló en el Butlletí
dc la Societat dlOnomistica ("La toponímia de Sa Dragonera.
Recopilació i classificació'' BSO 10, 1982, pigs. 13-28) comenta a
propbsit del topbnim Cingle de la Ginabreda, citat per l'arxiduc Lluís
Salvador, que possiblement es tracta d'una adulteració d'un albe
topbnim i afegeix "el sufix -eda, com a indicador de col.lectivitat
botinica és inusitat a Mallorca a pesar #existir Uinatges com Sureda
o Tilrmedu". A més d'aquestes indicacions, intentarem també de treure
altres concfusions sobre la distribució geogrifica d'aquest sufix al final
d'aquest capítol.
Pel que fa a la persistencia dels continuadors del sufix -m/
en les altres Ilengües rominiques, es pot dir d'una manera molt
general que en toies es conserven derivats apel.laiius o toponímics
d'aquest sufix. És clar que la vitaliht del sufix varia segons els imbits
rominics i també la preferkncia per la utilització de la forma masculina o femenina. En donem a continuació unes noticies rnolt. breus.
La Rominia més uriental conserva, en principi, la forma masculina.
Així, en romanes el sufix -et forma col.lectius vegetds com és ara
ciirpinet, stücet, ulmet, frasinet, nucet, füget; pero no únicament en
aquests casos de noms d'arbre procedents directament del Ilatí sinó
que el sufii també ha estat viu per formar col.lectius amb noms d'arbre
no Ilatins, aixi del mot d'origen eslau stejar 'alzina' es forma stejzret,
o de brud 'avet', nom d'origen incert, brüdet (cf. CIORANESCIJ
S.V.);aixb
indica la persistencia dcl caricter productiii del sufix -et en el domini
dcl romanes. fis & d é un elcment que es troha abundaritment en
la toponímia (cf. I O ~ l ~ ~ i \ ' - M ~ h 0 ~ 111,
~ - pig.
1 9 7 212 n. i 18).Aqucst sufix
no és I'únic que forma col.lectius vegetals en romanes; a costat d'alguncs de les formes que hem mencionat apareixen formes amb un sufix
-i~
com steja*, f q $ , salciy, curpini$, etc.
Per altra banda sembla que I'italii presenta una certa preierencia
per la forma masculina -eto en la llcngua normativa (carpir~eto,
frnssineto, noceto, rovereto, oliveto, saketo, roveto, faggeto, olmio,
canneto), pero el sufii presenla múltiples variants segons les diverses
-EI.A

zones dialectals: així el resultat, esperable, en dialectes meridionals
-itu, és en canvi ut al nord (o presenta també les variants -é a
Llombardia, a i al Piemont, e d o o també -eo a Venecia). D'altra banda,
el s u f i existeix en el territori d'ltalia tant en la seva forma masculina
com femenina; en general sembla que la forma masculina és la
preferida al sud i la femenina al nord i a Cbrsega i també a la Toscana,
on tanmateix conviuen fins a cert punt les dues. D'altra banda, tant
en la seva forma masculina com femenina, el sufix es troba f r e
qüentment en formacions topo ni mi que^.^
En sard sembla que també existeixen algunes formes de col.lectius
en -ETUM en la llengua comuna (arburedu, kannedu), perb potser no
són tan abundants com en altres Ilengües romaniques.
Per contra, en frances la forma normativa més usual actualment
és la procedent del femení -mn, és a dir, -aie (per exemple, orrnuie,
chataigzeraie, saulaie, saussai~,aunaie, chénaie, noiseraie, frenaie,
coudraie, tremblaie, pommeraie, rouvraie, cerisaie, i molts d'altres).
De totes maneres en frances antic existia el sufix masculí -«i (arbroi)
al costat del femení antic -oie que es conserva també en alguns mots
moderns com per exemple channoie, ornwie.
En la toponímia del territori frances la presencia d'aquest sufix
també h i és molt notable; es troba amb les formes -al, -oi i -ei, i
també amb la forma -y. Aquesta dualitat la va explicar Glattli (1943)
segons la cronologia de les formacions: les formacions més antigues
haurien resultat rcgularment en -y mentre que les dc creació més
moderna presentarien els altres resultats fonetics que hcm mcncionat.
Pel que fa a l'occiti, en el diccionari d'Aiibert es recullen tota
una serie de formacions tant amb la forma masculina -et (arbosset,
boisset, bruguet, canet, espinet, euset, jigaret, gr~volet,rovet, sauset,
vernet, prunaret, nogaret, pomairet), com amb la femenina -e&
(albareda, boisseda, calpreneda, espigueda, fiaisseneda, pineda,
tremoleda, cerairedu, fignreda, pomareda) i fins i tot s'indica
l'existencia d'una forma analbgica -eta (fiaissineta, oliveta, olmeta,
piboleta). Finalment, Aiibert observa el gran nombre de representants
que tenen aquestes formes tant en la toponímia com en l'antroponímia
(ALIBEKI.,p i p 34) i tant en la seva forma masculina com femenina.
Aquest sufii, d'aitra banda, també conviu amb d'altres, com per
3 . Sobre iiic aixo vegeii Rol$~.~11969,pig. 448, on es donen, a mes, exeinples tlnr de noms
apel.hrius com de lop6nims.
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exemple -Sra -2r.
Pel que fa al casteiii, tant pertany a la iiengua comuna robledo
com alameda. Els diccionaris donen olmdo i olmeda. Cal dir, perb,
que no hem estudiat a fans ni hem disposat d'obres que donin una
informació exhaustiva sobre la freqüencia #una i altra formes. En
tot cas cal dir que no existeix en castelli la preferencia tan marcada
que observa el catali per les formes femenines, potser perque en
castelli no es produeix la col.lisió homonímica que en catali es
presenta entre el sufix col.lectiu i el diminutiu en les seves formes
masculines.
D'altra banda, el s u f i és molt freqüent en la toponimia amb
les formes masculina i femenina que hem mencionat perb també amb
altres variants. Així Coromines (1972 1, pig. 52) assenyala la gran
abundancia de noms de lloc a Andalusia amb la terminació -i (-ite)
procedents de -ETUM amb una evolució vocalica explicada a través del
mossirab: així Morti (a la provincia de Múrcia, de M~RWS),
Pulpqte)
(diversos Uocs a Aimeria, Granada, Jaén i Múrcia, de POPULUS),
Fregenite (a Granada, de FRAXWUS), Robite (a Milaga) i Rubite (a
Granada, tots dos de ~usus),Aluerite (a Cadis, Saragossa i Logroño,
Parchite (a Malaga, de PERTICETUM) i potser Nechite (a
de ARBORETUM),
Granada, potser de GENISTETUM). Menéndez Pidal (1950, pag. 179)
també havia assenyalat, de manera incidental, alguns exemples en
aquest sentit. També incidentalment menciona Coromines (loc. cit.
pag. 230) I'existencia de molts topbnims menors amb la terminació
-ito (també procedent ~'-ETUM) a 1'Ait Aragó.
Finalment sembla que en portugues la forma més usual en la
iiengua comuna és la masculina edo procedent igualment d'-ETIJM.
Aquest s u f i també es troba abundantment representat en la toponímia
tant en la seva forma masculina com femenina (Aveledo, Nuzedo,
Castedo, Teixeak / Aueleda, Freizeda, Salzeda i un llarg etcetera);
presenta algunes variants: així Piel (1944, pigs. 35-36) assenyala la
presencia de topbnims amb la terminació -ido (Codessido, Lourido,
Gestido, Salzido, etc.) que explica per "uma espécie de metafonia";
també dóna exemples de topbnims amb la terminació -ede (Murtede,
Freizede, Castende, etc) que reflectirien un genitiu (-m).Encara en
un altre lloc Piel (1962)recull una serie bastant abundant de topbnims
amb les terminacions endo, -enda, -ido, -ende, - i n h que apareixen
amb apuesta forma en la fitotoponímia gallego-portuguesa quan el

sufix

-ETW

/

-ETA

s'uneix a noms de plantes que presenten una

-N;

-N- que hauria quedat entre vocals en unir-se el nom de la planta

al s u f i (Abeiendo -a, Castendo -a, Freijinde, Pindo). Uns anys més
tard (1977), A. Moraiejo observa, en una nota publicada a Verba i
aparentment sense tenir notícia del t r e b d de Piel, el mateix fenomen
i en dóna exemples del territori gallec.

Passem a comentar tot seguit els toponims formats amb els sufixos
-et -eda, preterits o actuals, que apareixen en la toponímia catalana.
Ho farem per ordre alfabetic convencional.

El topbnim Azeredo apareix en un document de 1091 com a límit
d'un lloc situat a la val1 de Cabó, al comtat d'Urgell (actualment a
la comarca de 1'Alt Urgell).
1091 Miret, Organyi 137, pig. 536: in comitatu Orgelli, in vale
Capndense in apendicio de Sancte Marie in villa Fontaned ... et abet
afrontaciones de una part in Aeercdo, de alia part afrontat in Narieda
No hem pogut localitzar aquest topbnim en I'actuaiitat; pero ha
de procedir Cuna forma llatina *ACERETUM, col.lectin regular del nom
de i'arbre anomenat ACER - C E R I S . Ara bé, el nom llatí clissic d'aquest
arbre fou substituit, en el Ilati popular, almenys en el domini del
catali i en part de I'occita pirenenc, per un derivat format amb el
sufix -ONE, és a dir *ACERONE d'on procedeix el nom comú catala auró
(cf. DECat, S.V.).A¿uí doncs, el topbnim mencionat en el document
d'organyi és un testimoni preciós que indica que el nom de i'arbre
en la seva forma clissica, ACER - ACERIS (ac. ACEREM), hauria estat viu
en alguna epoca en el llatí de 1'Alt Urgell. Coromines (1965 1, pig.
129, n. 24) explica el topbnim Lleret també corn a procedent
~'*ACEHETUM precedit de I'article ILLU.*

4. Per allres casos d i conservaciii del mot *cm vegeu mEa endavant e16 parigralb dedicar6 ale
toponinia Llsret (en apuest mateix mipitol) i A c e d o 1 (en el capital M.l.l.).

Des del segle xi es troba documentada I'església de Sant Vicenc
dAladernet (Balsareny, Bages). D'entre les mencions antigues que hem
recollit d'aquest lloc destaquen aquests dos originals de Montserrat:
1038(orig.)AMontserrat, Perg. Bages, n"378 (publicatper Danés
i Torras):A Sancti Vincenti de Aiaderned mancusus .I. ad opera. Et in
dedicacionem
1038(orig.)AMontserrat, Perg. Bages. nV 381 (publicatperDanés
i Torras): Et Sancto Vincencio de Aladerned mancusadas .II. aut in

opere aut in dediccatiooe
Es tracta del testament d'Ingilberga de Besara i de la publicació
sacramental del maleix testament. En tots dos documents s'hi observa
la grafia -ed final de mot indicadora de la presencia d'un col.lectiu
en - ~ i . u n i , en aquest cas del nom d'arbre aluden (< ALA~.FKNUS).D'acord
ainb el que diu Coromines (DECat S.V.)a Serenyana i a Ugern (Ilogarets
de Bassella, Alt Urgell) hi ha indrets dits Ladameda (una costa) i
Font de la Darneda del mateix origen etimolbgic.

Albereda
El substantiu albereda 'Iloc plantat d'albers' es troba estes per
tot arreu del domini lingüístic com a nom comú, a vegades designant
el tipus d'agrupació vegetal que es Ca a les riberes, encara que aquestes
agrupacions també estiguin compostes per altres arbres i plantes a
més de I'ilber (vegeu la definició que la GEC s.v. en dóna com a
associació geobotanica). Coromines recollí les formes aubireta i
auhereta "amb consonantisme mossirab conservat" al Priorat
(Ulldemolins i la Vilella Baixa), formes iguals, en aquest aspecte de
la conservació de la -T. intervocilica, al topbnim Col1 de la Telzeta
també en aquesta zona (cf. CORO MINE^^^^^, pag. 203, n. 8).
A més d'existir com a nom apel.latiu, Albereda esta molt abundantment representat en la toponímia catalana.
En textos antics albereda, escrit albar-, es troba hmpliament
documentat i apareix representat tant com a nom apel.latiu com també
en funció de topbnim. La primera documentació que n'hem recollit
aquí és de I'any 960; en una donació del comte Borrell del casteIi
de la Roqueta (Sant Martí de Tous, Anoia), es menciona com a Iímit

del castell u n a albereda i no és clar que es tracti d'un topbnim, bé
que a Sant Martí de Tous hi h a u n a torrc i una masia dites lillbereda
(cf. GEC S.V. Albareda i TUHILL-1991,
pig. 43):
960 CPoblación 6,pag. I 1: et affrontaiipsokastro quodvocabulum
est Rocheta ... dc: oricntis in terminio de Tovos ad ipsa Albareda ... de
circio pervadit ad ipso .&areda quod superiiis resonat arntra oricntis
El GMLC fa menció de set dociiments (entre 1043 i 1189) c n
que apareix a<riiest terme a m b valor apel.latiu, bé que e n nota s'advcrteix que e n algiins casos el mot sembla ja usat com a pretopbnim
o topbnim; el dociiment més antic és el següent:
1043 CSCugat 11 564, pig. 227: El cat ipsa terra e vineas in
coniitatii Harch., ir1 Caiic:risc; in terminio de ipsaTapia. Et affrnntat ...
dc parte orientis in ipsa strada qui pergit de s. Maria de C d c s ad ipsa
turre et ad albareda

És evitlentment u n nom comú e n I'exemple d'un diploma de 1142,
de l'hrxiu de la Corona d'Aragó, on apareix en plural e n u n a enumeració d'elements que conté u n a certa propietat al Valles:
1142 ACA Kariiori Bc:ren,per ni, n"46:
est autein nostra
priphata hereditas, honor, domos, mansos, terras nt iiineas cultuni ci
heremum nini n ~ i ~ i ret
i s albaredcs curn arboribus diversi generis in
coinitahi Hat.chinonc i n Vallcrisi
E n canvi, el nom apareix també des de ben antic com a topbnim,
fins i tot e n alguns casos sense la presencia de l'article q u e indicaria
el seu origen en u n apel.latiu:
977 Baraiit, ActCl!rgcll37, pig. 100 (consagració de Sta. Maria de
Solsnna):Etprinius lcrrriiriusde Iovale est i p s a d a de Guisdo condain
... srxtus aiitiiii Lcrrriinus coUocat se in ipsa (sic) coilo de i\lbsreda.
c. 1050 Hiri. St. Lloren$ dels Momnys 7, pig. 206: Et in Alhareda
alaudein et vincas
El col.lectiu albareda és molt frecpent com a nom de partides
de terra. Pcl tipus de iormació vegetal que descriu és natural que
es trobi com a designació de cursos d'aigua; a propdsit d ' a k b volem
mencionar el següent document de Sant Cugat:
1172 CSCugat 111 1083, pig. 243: mansum iilum qui dizitur de
Ruvira ...Affrontatautem: aparte orientis in Ilumine de Anoia ...a parte
vcni circii in torrente qui dicitur de Albareda sive in niariso de Podio.
Est autem predictus mansus in chomitatu Barchirioric, irifra terminum
kastri de Subirats, iuxta domum quain vocant dc Biiiestar
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Alberet
L'únic document antic on hem trobat aquest topdnim fa referencia
al Conflent; concretament es menciona Alberet en un document de
CuixA de finals del segle IX com a nom d'una muntanya, prop de
la vila de Toes:
878Abadal. ECuixi ap. 55, pig. 155: in suburbio Elenense invalle
Confluentana,in villa Touetevel monte Albareto ve1 infra fines illamm
Cal assenyaiar que actualment existeix a Toes una masia que porta
aquest nom (mas d'iilberet); el topbnim actual podria estar relacionat
amb el topbnim del document de 878. Cal destacar en aqnest cas la
poca presencia que comparativament té aquest col.lectiu amb el sufix masculi si el comparem amb el mateix nom d'arbre amb el sufix
femení.

Aranyomt és el nom d'un llogaret pertanyent avui en dia al
municipi de Gombren (Ripollks). El topbnim apareix en diversos
documents del segle x i XI; així el 982:
982 DipCarol. 11, pig. 172: In comitatu Cerdaniense, valle
Liitense ...viüa Araionedo, ecclesia cnm decimis et primiciis, alodem
quod dicitur Liledo, et Genebrcdo
El mateix topbnim apareix en dos documents de la Seu d'Urgell,
concretament en el testament de Ponc, ardiaca i en la seva publicació
sacramentai. És interessant de reproduir aquí els dos documents per
tal com la grafia del primer no és absolutament transparent:
1026 Baraut, DocUrgell405 (Urgeliia 4, pig. 112) (testament de
Pon5 ardiaca): Et a sancta Mmia ccnobii Riopullensis ipsum meum
aiaudem de Aragonezo, casas, casalibus ...
1030(orig.)Baraut, DocUrgell434 (Urgeiiia4,pig. 138)(publicació
sacramental del testament de Pon5 ardiaca): Et concessit ad Sancta
Maria cenobii Rivipolentis ipso suo aiaude de Aragnoned, casas,
casaiibus ...
La grafia del primer d'aquests documents podria fer creure que
no es tracta d'un topbnim amb el col.lectiu procedent d ' - m , perb
tanmateix el segon document és un original mentre que el primer
és només una cbpia del segle xrii: una grafia com la que presenta
el primer document seria inexplicable en un derivat d'-ETUM.
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El topbnim Aranyonet és, doncs, un col.lectiu en -et, creat sobre
el nom de planta aranyó, mot catala de possible origen celtic (DECat
S.V.).

En els documents que hem examinat, Argelaguet apareix només,
i en dates més aviat tardanes, com a cognom de diversos personatges.
1129 CSCugat 111 895, p k . 86: Presentibus atque futuris pateat
qualiter devenemnt ad multaplacita Raimundis Mironis de Argelaget...
1189 CSCugat 111 1181, pag. 318: Signum Berengarii Dargelaged
Argelapet
continua essent actualment un cognom perb no hem
pogut trobar cap topbnim corresponent a aquest patronímic. El
cognom apareix en diverses poblacions, entre elles Caldes de Montbui
(Valles Occidental). Sembla que el Ramon Miró d'hgelaguet que
apareix en el document de 1129 esta també relacionat amb aquest
pag. 29). Precisament l'Argelaguet és el nom
poble (cf. MOREU-1962,
d'una partida a Caldes, perb el topbnim, com explica Moreu-Rey, deu
procedir del nom d'un personatge amb aquest cognom.
~

Com a nom comú aulet procedeix ~'ILICETUM (derivat ~ ' I L E X ) , que
ja trobem testimoniat en Marcial; aquest mot suposa, en la seva
evolució fonetica cap al catala, el pas de -12- a -u&.Aquesta Uei fonetica
explicada per Coromines, que l'exemplifica amb l'evolució de SALICE
a saule, té vigencia en "un ampli territori que va des de la Val1 de
Ribes fins a Pineda, en el Maresmc, comprenent la Garrotxa, Osona
pag. 216). A&t és encara a m i en
i les Guilleries" (COHOMINES-1971,
dia un nom comú en alguns punts d'aquesta zona; és dels pocs que,
amb la forma masculina del sufu -ETUM, té actualment una certa
vitalitat en catala (vegeu les dades de 1'ALDC en el capítol M).
Ara bé, Aulet, d'altra banda, és el nom d'un castell i d'una església
(Sant Sadurní) al municipi de Sopeira (Alta Riiagorca), just a l límit
de la zona on viu l'alzina i evidentment molt lluny del territori que
acabem de mencionar. En documents antics del Paiiars aquest
topbnim apareix molt repetidament. Aigunes de les formes que es
documenten són extraordinariament interessants per a l'establiment
de l'etimologia del topbnim. En primer iioc cal dir que sovint el
topbnim apareix iiatinitzat en formes com Avileto; així:
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867 DipPailars 11 135, pig. 354: tcrra juris meis quem abeo de
ruptura parentum meorum in castro M e t o , ubi dicitur Cubile
867 DipPdars 1162, pig. 3 17: vindo vobis tema inea in apenditio
de castro Avileto
874 DipPailars 11 71, pig. 322: Mittimua in apenditio de castro
Avileto, una vinea in loco qiii dicitur Super Ponte
889-899 DipPdars 1194..pig. 334: igo lacio chartta de tnea vinea
in chastro Advileto
947 DipPallars 11 153, pig. 362: et est ipsum cannamare in castro
Ahileto, iii loco uhi dicitur Sancti Saturnini
Ara bé, altres documents, més antics, ens donen més informació
sobre el topbnim.
856 DipPallars 1150, pag. 31 1: et est ipsa vinea infra territorio sub
castro Auleto

942 DipPailars 11 152, pig. 362: et est ipsa vinea in kastro Auleto,
in loco ubi dicitur terres Sanctum Saturninum
Apuestes formes, Auleto, són una llatinització molt simple (addició
d'una -o final) d'aquest topbnim. Aixb demostra q u e j a a mitjan segle
LX el topbnim presentava una forma del tot similar a i'actnal.
Hi h a encara altres testimonis, entre els quals es troba el més
antic, que aporten encara una altra forma del topbnim:
851 DipPailsrs TI 44, pig. 307: et sunt ipsas uineas in suburbio de
Castro Avoleto, in locum cuius uocabulum est ad Faixas

874 DipPallars 11 72, phg. 323: ipsa mea hereditate qucm aheo in
halle Spetana et in I<astroque vocahulum est Avuleto
957 DipPdars 11 170, pig. 373: in castro Avoleto, in locho ubi
dicitur ad Sanctum Saturninum
Aquesta darrera variant, que és també la més antiga de totes,
és la més interessant; efectivament, Coromines (DECat s. v. évol)
comenta que molts iiocs de i'Alta Ribagorca i de la val1 d ' h e u que
porten per nom Aule~tenen el seu origen e n EBULETUM, nom col.lectiu
d'évol, del Ilatí F.HUI.IIS; aquesta teoria, exposada per Coromines sense
més comentaris i sense mencionar per res cap forma histdrica
documentada, sembla que pot tenir u n cert suport e n aquestes
mencions antigues del topdnim.
Un cas diferent el plantegen topbnims que estan sitnats efectivament en zones on és abundant l'alzina i on es produeix la llei
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1080 (orig.) Baraut, ActCUrgeil 71, pig. 152. Cousagració de
l'església del monestir de santa Cecíiia d'Elins: ipsam itemm uiüam de
Palierolis cum medio uiüa Aueilaneti
1086 Baraut, DocUrgeil 1020 (Urgeiiia 7, pig. 138): vindimus
vobis una sorte de terra de wmparacione qui est in wmitatum urgeUo
in valle Elisitane in apeudicio de Sancto Romano, in viüa que vocant
Avelaned
1098 Baraut, DocUrgeil 1166 (Urgellia 8, pag. 95): Sigcnum
Guilelmi de Avelaued
1148 Baraut, DocUrgell 1500 (Urgeilia 9, pig. 305): donamus...V
mansos ... quintuin in Avelaned
Entre els documents d'urgeli també apareix u n Avellanet que fa
referencia a u n limit d'Estoer (aetualment al municipi dels Masos,
Conflent):
1036 Baraut, DocUrgeil490 bis (Urgeliia 5, pig. 29): in comitatum
Cerdauiensi ... alaudem quod est iu Astnver afroutat de 1 parte in
Fenestred ct de alia invilia Seners et de 111i n v d e Stavia et de IIIIvero
parte in Aveilaned
1137 Baraut, DocUrgeil 1459 (Urgeilia 9, pig. 266): in valle
Confluentis, in viüa que vocatur Avelaned ... Hoc quod habeo in
prenominata villa et in ipso vinner de Viilanova
Hi ha també l'ermita de Sant Joan d'Avellanet al BerguedA
(municipi de Baga).
Les mencions, que apareixen en documents de Terrassa, Sant Cugat
i Santa Anna, sembla que es refereixen a un, o més aviat diversos,
llocs del Valles; el document de 996 indica clarament que Avellanet
és u n Uoc de Terrassa i segurament també fa referencia a aquest mateix
lioc el document de 1067 que menciona Avellanet i Ullastrell, a pocs
quilometres de Terrassa. E n canvi e n el document de Sant Cugat de
1045 apareix Avellanets, en plural; es tracta d'un lloc diferent situat
e n el terme de Palautordera (Valles Oriental). Cal observar que en
aquest document es parla d'un riu que discorre des d'Avellanets i que
anteriorment hem mencionat u n iio de ipsm Avellanedas, també a
Palautordera, en u n document de Sant Cugat de 996. E n tot eas, aquests
topbnims del Valies n o existeixen actualment e n la toponímia major:
996 AHTerrassa Perg. 1, 10. Transcripció de Pere Puig i Ustrell:
Et est in comitatu Barchinona, iu terminio Terracia, in locum que
dicunt R[os]edors ve1 in locum que dicunt Avelanedo

1045CSCugat 11578, pag. 243: Est autemipsa terra cum arhoribus
diversis generis et cum domes et curtes in comitatu Barch. in villa
Vidamenia, que vocant Palacio ... Et affrontat ... de parte vero circi in
ipso no qui disiumt de Avelanedos
1067 Alturo, Sta. Anna 11 92, pag. 107: concessit ... omues suos
aiaudes de Uiastrel et de Avelaneto
1074 (orig.).Mturo, Sta. Anna 11 103, pag. 119: et oiivariam quod
uuncupant de Pladiano que est in hereditate Raimundo filio meo in
Avelaneto et in hereditatem GuiUelmi aliam olivanam
COL.LECTIUS
DE BEC:
Beceda
Beceda és documentat com a nom comú al Conflent, en un
diploma de I'any 1346 citat per Alart "quantam vernetam cum quadam
besseda sibi contigua, in terminis de Corneliano Confluentis" (cf.
DECat s.v. bedoll). Es tracta d'un derivat de be$, nom amb que en
catali oriental es designa també el bedoll. Ambdós noms procedeixen
de la mateixa base celta segons Coromines (DECat loc. cit.). fis també
un cognom molt repetit. escrit, perb, generalment, Busseda o Bussedes;
aquest cognom s'ha d'haver originat en un topbnim.
Becet
La forma Becet, paral.lela a l'anterior, i que es troba també com
a cognom (escrit generalment Busset), apareix en la toponimia del
Capcir: Lo Becet és el nom d'un iloc a Puigabalador, en aquesta
comarca, recollit per Coromines (DECat s.v. bedoil).

El col.lectiu en -eda del boir apareix actnalment snvint com a
cognom; és també un toponim actual relativament esths (per exemple
rep aquest num un coil entre el Ter (Ripollhs) i el Fluvii (Garrobra))
i també es troba documentat com a topbnim des d'antic:
878 DipCarol. 1, pig. 34: uillari qui dicitur Cotalet ... habet fines
... deinde ad ipsa Buxeta, deinde ad Kaimm
Es tracta en aquest cas d'un límit del poble de Codalet (Conflent). Un altre topbnim antic, que sembla que cal situar en algun

lloc entre Esparreguera, Pierola i Castellfollit del Boix, apareix en
aquest document de Santa Anna del segle XII:
1120 Alturo, Sta. Anna 11 183, pag. 204: et aiode qui est ad
Genebreda et quantum qui[...] modiata donet [...] Boxeda et aiia nostra
honore qui remanent
També apareix com a nom apel.latiu en u n document del segle
XI on s'indica que una propietat acaba a "les boixedes de més enlla".
1030 LFeud. 1272, pig. 296: dc parte una in coilumVde Sp'mosa
ucl de Pontiiios et de alia parte afrontat in termino de Keraito siue in
ipsas boxedas extremas
D'altra banda la forma masculina Boixedo, amb la conservació
de la -o final com és propi d'aquesta zona, apareix designant u n riu
de la val1 Ferrera (Pallars Sobira).

El col.lectiu C ~ N E T U Mes troba documentat en Ilatí -per exemple
e n Pal.ladi- i té continuitat en diverses Ilengües romaniques. En el
baix Ilatí catala es troba molt abundantment, des del segle x, ja sigui
com a nom comú o com a topbnim. És també abundantíssima la
presencia d'aquest col.lectiu en la toponímia catalana actual tant en
la forma Canet com Canyet (o fins i tot Canedo amb conservació
de la -o a la val1 de Cardós, municipi de Lladorre, Pallars Sobiri).
Com a nom apel.latiu canyet, a més del significat de 'Iloc poblat de
canyes', té també per extensió el de 'lloc on es llenceu o enterren
les besties mortes'.
Canyet apareix com a nom apel.latiu e n enumeracions o
descripcions de propietats. Des de mitjan segle xi trobem grafies que
reflecteixen la forma catalana del mot (vegeu els canmds dels d e
cuments de 1055 i 1064); també cal destacar la constant presencia
de la p f i a -nn- com a reflex de la consonant palatal:
952ACondai 232, pig. 422: uindimus tibi castro nostro, qui dicunt
Cervilione ... cum turres et rochas ... cum rios et fontes, cum ortis ct
pomiferis, cnm cannitis uel aquis
956 CSCugat 1311, pig. 261: comutacionem tibi fecissemus ario
nostro proprio subrcganeo cum arboribus uel cuin uitis, uel kanedo
1013 LAntiq. 11 457, f. 158 (Mas 327): uindimus tibi orto cum
arboribus, et uites, cnm ipso cannedo, et rego et cap dc rego

1020 L h t i q . 1374 f. 144 (Mas 397): donamus ... alaudcrn ...id est
terra et casas ... ct uites et aliis arhorihus dc diversis generihiis et ipso
kanncdo pro dio vestro alaude ...
1048 I.Aiitiq. IV76,f. 25: (Mas6 LO):uendi~nustibipredictas terras
cum cannctoi ab integre, et pratis
1055 ACA Ramoti Ri:rcnguer 1' n V 7 8 : uendo u»bis alodium
iiicum propriun franciim, ciilt~iriict heremum, id sunt terras ct uiueas
ct canneds
1064 CSCugat 11 640, pig. 306: concedo ad domuin s. IL.aurcritii
de ipso Monte, qui est supra Tcrracia, ipsum nieiin>alodium ... cum
trillas et arhorcs diuersi generis et caniieds ct uiminariis
1066 L h t i q . TV85, f. 27: uendimus uobis alodi~irn... idest turrem
unam ... pratiti et pascuis, et regarios et pulcos, et cannetum
1067 1,Antiq. 1V 85. f. 27: et parietes et foucas, et cloacas et terras
cultas ct heremas pratis et pascuis ct rigarios et puteos et canrictum
I?n el CMLC es citen més de vint cxemples d'íis d'aquest mot
com a apel.latiu.
D'altra handa, el mot apareix també des d c ben antic rom a
topbnim. Els autors de I'Atlm historie de Catali~nyaciten u n a forma
Car~netoque ja a p a r e ~ uel 898 fent menció del lloc anonienat Canet
a Montagut de FluviA (Garroixa), lloc que cs continua mencionant
en altres documenb del segle X.
També des del segle x trobem mencions molt probables del poble
iinomenat el Canyet (rriunicipi de Castellbisbal, Valles Occidental); en
el primer d'aquests documents sembla encara usat com a apcl.laliii:

944 CSCugat 111 831, pig. 32: Et est insula ipsa in predicto
cornitato Barch., in terminio de castrum Cervelione iuxta alveum que
nuncupans (sic)Liibrioatum ... afrontat ... de nieridic in rio uel in ipso
canneddo
957 CSCiigiit 1 52, pig. 46: qui est in pago Barchinonense in
terminio de Castro Cervilioric in ipso Caneto iusta a l v i o 1.iibricata
També Canyet (un barri del municipi de Badalona, Barcelones)
es documenta des del segle XI. Cal destacar que ni e n la dociimentació
del segle xi ni actualmcnt aquest topbnim n o d u article:
1050 L h t i q . 1 1010, f. 353: in terminio de Hitulona in locuin
uocitatum Viar de Morgad ... affrontat prescripta umnia de circi in
montem aguilarern. I)c orientis in torrentein de Carincto
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1095 LA+.

11 387, f. 132: in parrochia Sancte Marie Bitulone

... a parte orientis in ipso torrente qui discumt per Canned
Sembla haver existit també un iloc anomenat Canet a Torrefeta
(la Segarra), lloc que no deu existir actualment amb aquest nom ja
que no apareix en el recull de topbnims de la Segarra de Turull
(1991). En tot cas la identificació del lloc sembla prou clara en un
document on es fan deixes a Santa Maria de Guissona i a Santa Maria
de Solsona d'alous situats de Torrefiacta i a ipsa Cardosa (que
corresponen als liocs actuals de Torrefeta i la Cardosa a la Segarra):
1107 Baraut, DocUrgeU 1246 (Urgellia 9, pig. 75): terra quam
vocant ad ipsos Maruns et una vinea qui estad Torrefracta, in 1ocum
que vocant ad Chaned et afrontat in terra de Eimerig
Sobre els topbnims actuals formats sobre una base CAJVNETUM cal
observar l'alternanca en el resultat de la -NN- que s'ha convertit en
palatal només en alguns d'aquests topbnims (així els Canyet de
Castellbisbal i Badalona o el veinat del mateix nom a Santa Cristina
#Aro al Baix Empordi, pero no en els topbnims Canel de Mar ai
Maresme, Canet de Rosselló, Canet d7Adrial Girones o Canet de Verges
ai Baix Empordi). Aquesta aiternanca no és fhcilment explicable si
no és per una vacii.iació en la palatalització d'aquest eiement -NN. Badia (1981, pig. 197) observa que "al costat de la palatalització
hi ha el procés -m- > -m, del qual no manquen exemples en cap
dialecte" i observa que en lleidata i progressivament en acostar-se
als Pirineus els exemples de manca de palatalització són cada cap
més nombrosos. Aqnest no és el cas d'aquests topbnims que es traben
tots a la zona oriental catalana; la distribució de formes palatalitzades
o no, no sembla correspondre a una distribució geogrhfica concreta
sinó nombs a una vacil.lació propia d'aqnesta evolució.

El nom apeblatiu CARDUETUM apareix en Pal.ladi; es tracta d'un
col.lectiu en - E T del
~ mot CARDUU~que designa el card i aitres plantes
de la mateixa família. Aquest nom el retrobem també, amb la mateixa
forma que en Pal.ladi, en un text narratiu de carhcter culte (Epistola
uelpotiils senno Garsiae mnachi Cuzanensis),i per tant no significatiu
pel que fa a la ilengua popular:
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1040-1046 Marca ap. 222, col 1077: insunt reliquiae sancti
Hippolyti, qui ... liatis pedius ad colia indomitorum epitum, per
carduetum et tribulos tractus, Romae emissit beatum spiritum
Els documents que citem de 1067, 1096 i 1157, de procedencia
diversa, donen la forma Carded s e n s e Ilatinitzar-, i fan referencia
al poble de Cardet a la val1 de Boí (municipi de Barruera, Alta
Ribagorca):
1067 ACA Ramon Berenguer 1, $ 3 7 8 : in comitatu paliarensis...
vail de buin cum ipsas d a s ... et alia de carded
1096 Rubio, Documentos 8, p k . 24: Dono Petro f i o meo
castrum de Curanto et viüam de Carded

...

1157 Puig i Ferreté, Lavaix 59, pig. 104: dimito Sanctae Mariae
Lavascensi ... castrum puod dicitur Carded cum omnibus terminus suis
et pertinenciis

El DCVB recull tant Cardonet com Cardoneda com a cognoms.
E n el f d corresponent a Ripoll-Olot d e M t h histdric de Catalunya
( f d 10, 1) s'indica que hi h a u n iloc que apareix mencionat el 957
com a ipsos Cardonetos, iloc q u e els autors n o h a n pogut localitzar
amb precisió actualment. És sens dubte u n col.lectiu del mot catali
cardó, procedent del Ilatí tarda CARDO -NIS (cf. fr. chardons).

Aquest topbnim apareix ja documentat a la segona meitat del segle a e n I'acta de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgeil
com a lloc de la Cerdanya. Posteriorment continua apareixent e n
diversos documents d'urgell:
ea. 860 Baraut, ActCUrgeii 2, pig. 51. Acta de consagració de Sta.
Maria de la Seu d'urgeii: Tradimus eciam omues parrochis coinitatu
Cerdaniensem...Deinde Arestothe, cum Kacianeto siue Mnnciar, cum
Aransar
1107 (orig.) Baraut, DocUrgeU 1244 (Urgeiiia 9, pig. 73): simul
cum ipso alodio ve1 vineas quas habebat in Cacaned (sic)
No és segur, perb, q u e el topbnim que apareix e n el document
q u e reproduim a cantinuació, del monestir de Cuixa de 879 es

refereixi al mateix lloc ja que el topbnim apareix enmig #una
enumeració de noms de lloc del Conflent.
879 Abadal ECuix;, ap. 61, pag. 163: dono Deo uel predicta
ecclesia Sancti Gcrinani quod habeo in uilla Tauriniano, Cuxano,
Chotdeto, Fangano, Kassaneto, Orgarese ... Occenias, Kanauellas
Segons Baraut també fa referencia a aquest Cassanet del Conflent
el topbnim que apareix en el document següent:
1043 Raraut, DocUrgell 559 (Urgellia 5. pag. 91): conveniencia
inter Vivcs saw:r ct Chixol femina de ipso alode de Cazanet de hoinine
nominc Giiiircd qui est condam
De totes maneres, es tracta en 101s els casos del mateix col.lectiu
en -et del nom gdl.lic del roure *~~ssmos,
mot que ha perviscut a
la Gdl.lia pero que en catala ha deixat actualmcnt només alguns noms
apel.latius compostos (cf. DECal s.v. cassariella). Tanmateix el mot
seinbla haver tingut una certa vitalitat e n epoques remotcs com h o
demostren els topbnims consewats i també el fet que en el segle
ix cassaizus apareix com a pretopbnim en u n document del Conflent
(cf. GMLC s.v.):
878 Abadai ECuki ap. 48, pQ. 151: uindimus uobis subtus uilla
Kanaucllas, ubi dicunt ad cassanos, petias duas de uinea
vegeu
Sobre I'extensió toponímica d'altres derivats de *KMSANOS
també I'apartat que hi hem dedicat en el capítol segon.

Castanyeda
En el GMLC (s.v. castaneta) es recull la segiient documeutació
del nom apel.latiu cratanyedes al costat de nogueredes, els dos
llatinitzats:
876 Marca ap. 35, col. 798 (ex chartiilario inonasterii A.rulensis):
quia infrontat ipse Palacioliis cum ipsas temas uel ciiin ipsas castenatas
@er-anetas)et nogaretas de una parte in rio quein nuncupant Ferrario
Aquest mot, malgrat quc no el tinguem abundantment documentat
e n epoca preliterdria, continua essent viu fins a I'actualitat (C*
romiues, DECat s.v. castanya, el localitza particularment a la zona
del Montseny on aquest arbre és molt freqüent formant boscos) i
figura també e n el DGLC. D'altra banda, cxisteix també com a apellatiu el col.lectiu castanyereda format sobre el nom actual de l'arbre,
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mentre que castanyeda descansa en el nom arcaic de l'arbre, sense
s u f i -ARIUS (sobre aixb vegeii BASTARDAS-1988).
Castanyet
El topdnim Castanyet designa un poblet pertanyent al municipi
de Santa Coloma de Farners (La Selva). En la seva base etimolbgica
hi ha un col.lectiu en -ETUM:
C~LSTANETIIM.
CEDRET

J. Coromines (1971, pig. 186) a propbsit de I'evolució del grup
-tr- intervocilic en catala, menciona el topbnim Cedret (es deu referir

a (Sant Pere de) Cedret, escrit pero gairebé sempre Sedret, al municipi
de la Tor de Querol, Nta Cerdanya) procedent de CITH~.I.UM, amb el
resuitat dr-procedent del grup -TR- Ilatí. CITRETUM 'Uoc on hi ha
iiimoners' ja es troba dociimentat a Pal.ladi pero aquest nom, ni
tampoc la seva base C ~ T R U o~ altres derivats seus, no sembla haver
deixat rastre en la llengua catalana, si no és en forma de cultismes;
si aquesta és la basc etimolbgica d'aquest topbnim, s'ha de considerar
un topbnim de forniació antiquíssima. Aquesta explicació presenta
tanmateix un inconvenient de tipiis botanic: la val1 de Querol sembla
un lloc excessivament fred per a permetre la presencia de Ilimoners.
L'explicació alternativa, considerar Cedret com un col.lecciu de cedre
tampoc no és adequada perque el cedre no és un arbre autbcton
del nosire territori.
CECU~ET
Coromines (1965 i DECat S.V. ceguda) explica el topbnim Cegudet
d'Andorra com un col.lectiu en -et de ce&a
'cicuta', mot que
representa I'evoliició popular del mot Ilatí CICUTA i que seria encara
viu als Alts Pirineus, segons Coromines.
COL.LECTIUS
DE QL'ERCI~S:
Els col.lectius amb el sufix -ETUX / -ETA, formats a partir de1 nom
que designa l'alzina en Ilatí, presenten en catali tot iin seguit de
variants que cal explicar. A més de la dualitat del sufix mascdí i
femení, hi ha una serie de fenbmens en relació amb el consonantisme
que mereixen un comentari particularitzat.
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Ja Meyer-Lübke en el seu estudi sobre els noms de lloc que
apareixen a 1'Acta de consagració de i'església de la Seu d'Urgell
(MEYER-LURKE-1923,
pig. 19) havia assenyalat l'interes que oferia el
topbnim Cerketa que hi apareix, perque, per una banda, suposava
la persistencia del mot QUERCUS en el domini del catali, i per I'altra,
tan
constituia un testimoni de la forma dissimilada *CERQUUS
abiindantment representada a Italia. Altres topbnims, pero, posen de
manifest que QUERCUS en la seva forma dissimilada hauria estat durant
un temps un mot ben viu a la Catalunya Velia. Els més notables
d'aquests toponims, pero no els únics, són els actuals Cercs al Berguedi
i Cerc a 1'Alt Urgeli. Paul Aebischer, en un celebre article (AEBISCHER1934) demostra que QUERCUS,
en la seva forma dissimilada *CERQUUS,
hauria estat viu a tota la Península Iberica. En el mateix sentit és
important l'estudi de Piel (PiE~-1951).Pero, a més de la presencia
de c e < CE- inicial en aquests topbnims en lloc de que < QUE-, el
que interessa explicar és la coexistencia de formes com Cerqueda i
Cerceda (o Cercet) amb la variació en la consonant interior.
Segons Aebischer Ceryueda seria el reflex de *C~KQIJETA
derivat
forma dissimilada de la clissica QUERCUS amb
en -m de *CERQWS,
una evolució absolutament normal. En canvi Cerceda i Cercedo
(Cercet) "doivent s'expliquer sans ancnn doute par une forme
*Cerqueda *Cerquedo, avec le qu- assimilé a <-,par suite de l'influencc
pig. 119). Piel es mostra respectuós
du o inicial" (AEBISCHER-1934,
pero no gaire convensut d'aquesta explicació (P1~~-1951,
pig. 324):
U ~ ter rivalizado, no NO, a variante *CERCETUM,
"Com * C E R Q deve
que tanto pode ascender a QUERCETUM como representar um novo matiz
fonético nascido de *CERQUETUM".
Semblen també possibles altres explicacions. El nom de lloc
Cerqueda podria procedir directament del neutre plural del clissic
QUERQUE~UM3 u e es troba en Varró o Horaci per exemple- que és
precisament la forma etimologica (ja que QUEHCLS procedeix d'una
indoeuropea amb assimilació de la consonant inicial,
forma *PERKWUS.V. quercus). La dissimilació de QUERQUETUM en
cf. ERNOIIT-MEILLET,
CERQUETUM seria, de fet, aniloga a la de QUINQUE en UNQUE. És clar
que si la dissimilació ha tingut lloc en un mot simple o en un compost
no té gaire transcendencia.
En canvi el catala Cercet seria un derivat de *ce~cus(la forma
*CERQUUS,
postulada per Aebischer, hauria passat molt aviat en Ilatí
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vulgar a * c ~ ~ c u cf.
s , ANTICU~ per WTIQWS,ja en Varró i Plini o ~ c u s
per EQWS a 1IAppedi.x Probi). Sobre *CERCUS,
doncs, s'hauria format
(-ETA)en un període en que la palatalització del grup
un *CERCETUM
CE- era encara vigent i, per tant, podem concloure que en una epoca
bastant antiga. Pero d'altra banda, tampoc no podem descartar del
tot que el catala Cerqueda representi precisament un derivat niolt
tarda format sobre el catala preliterari cerc(o) quan el grnp <e- que
resultava en formar el derivat amb el sufix -ETA ja no podia palatalitzar.
Ja hem comentat més amunt que la serie de topbnims formats
a partir de Q U E H C U ~o de la seva forma dissimilada eren una prova
que aquest mot havia estat viu durant u n temps a Catalunya. En
aquest sentit podem comentar també u n document de Vic de 986
on apareix el mot quercha que pot ser interpretat com a apel.latiu
(malgrat i'absencia de I'article).
986 Junyent,DipVic 542, pag.: in monte Super Koka, sub quercho
Sancti Andree
No sembla que aqui el mot es pugui veure com un simple ilatinisme. En un document del monestir d'0varra de vers 1020 trobem
cercosa usat com a apel.latiu (vegeu el punt VI.2). Com veurem, en
alguns documents d'Urgell cerqueda és usat també com a apel.latiu.
Hi ha també els topbnims procedents del nom simple de l'arbre: Cercs
i Cerc ja mencionats. És molt conegut perque dóna testimoniatge
d'antics cultes dendrolitrics el document que menciona un topbnim,
a m i desaparegut, Cercho Sancto: 1046 (orig.) Baraut, DocUrgell 598
(Urgellia 5, pig. 127) in comitatu Paliarense, in valle Siarb, in locum
que vocaní Cercho Sancto.
Cerceda
El topbnim Cerceda aparek en un documeut d'Urgell de 1007:
1007 (orig.) Baraut, DocUrgeii 297 (Urgellia 3, pig. 128):facimus
tibi carta de ipsuin fevo qui est in ipsa Erola sive in ipsa Cerceda sive
in Surigera sive in Monteiiano sive in Serras sive in Adragenne
Aquest Cerceda sembla ser el nom d'un Uoc a la Cerdanya. El
document sembla mencionar Uocs diversos d'est a oest: I'Erola
(Castellar de n'Hug?), Cerceda, Soriguera (municipi d'Urfx, Cerdanya),
Montella de Cadí (qne forma municipi amb Martinet, Cerdanya) i
Adraén (municipi de Fórnols de Cadí, Alt Urgell).
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Cal comentar que aquesta és I'única vegada que hem pogut
documentar aquest topbnim; d'altra banda, no sembla probable que
la pronúncia que pogués correspondre a la grafia <e- fos la d'una
oclusiva sorda, si tenim en compte les habituds dels escrivents d'Urgell.
Cercet
El topbnim Cercet apareix en la documentació llatina medieval
catalana referit, segons que sembla, a llocs diversos. El trobem en
primer lloc en un document de l'any 1007:
1007 Marca, ay. 155: in ualle Confluente,in uilla uocitataverneto
... et ascendit per ipsam serram que est inter Vernetum et Foliolos ...
usque in uia quae pergit de Corncliano ad Cercedo
En aquest document el topbnim Cercet correspon al llogaret del
municipi de Fulli (Conflent) que actualment porta el mateix nom
(encara que també se l'anomena Vcinat d ' h u n t , com a part del
municipi de Fulli). No sembla que el castcll de Cercet que apareix
en el document de 1063, que reproduim a continuació, pugui
correspondre al mateix lloc, ja que es trnba enmig d'una enumeració
de castells del PaUars; no hem pogut localitzar aquest segon Cercet.
1063ACA Ramon Berenguer 1, n" 299: Hec est convenientia quam
facit Reimundus comes barchinonensis filius Sancie comitisse et
Ermengaudum coinitein urgellensem ... et terciam partem de ipso
casteiio de Cannellas ... et ipsum castellum de Cerced ... et ipsum
castrum de Liminiana et de Tenriu

En els documents d'Urgell apareu repetidament el nnm de lloc
Cerqueda (escrit Cerketa a l'acta de consagració de la Seu #Urge11
i Cercheda a la resta de documents). A l'acta de consagració de la
Seu d'urgell, Cerqueda apareix entre els noms de lloc de la val1 de
Castcllbb, situada a la dreta del riu Segre.
ea. 860 Haraut, ActCUrgeil2, pag. 51. Acta de consagració de Sta.
Maria de la Seu d'urgeii: Tradirnus atque condotamus parrochias
Hurgellensem pagus ... Ortone, cum Sollanelio uel Cerketa atque
Kampilias
El següent document de 1102 dóna Cerqueda com a Iímit oriental
d'un alou a Cercedol (Castellbb), també a la dreta del Segre.

1 103 Haraut, DocUrgcU1202 (IJrgeUia 9, pig. 33): nicum alodiiiin
p o d habeo iu Crrccdol ... et est hcc omnia in comitatu Urgeili in
apcndicio Sanctc Columbe ... teriuinantur ... a parte orientis in uillulis
Cercheda siui Solano
E n canvi, e n altrcs documents, Cerqu.edu 6s u n a d a p r o p d e
Nabiners, a l'esquerra d e l Segre; d a q u e correspon a I'actual caseriu
d'Arfa.
1064 (nrig.) Baraut. »octirgell 762 (L!rgcilia 6: pag. 133): Et ipsiim
de A'abinirs de una parti in Sancto Fmctuoso, ex d i a in Cercheda et
de .iii. in Coma. d i .iiii. vero in Sigeris alveo.
1083 Baraiit, DocUrgeU 986 (Crgellia 7; pig. 111): Est prenoruinatum alodiuin intra ~ r g e l l i c u meomit.ah1111sursum in rriontana
ir, prenoiiiinata villa Nabincra. Terininatur autem ab ortu solis in
Cerchcda
1098 Haraut, DocUrgeil 1160 (Urgillia 8, pag. 90): in comitatri
Urgeiio iri ipsa villa qiie dicunt Cerclieda ... a meridiano in serra d c
Nabiners
Sembla, doncs, q u e Cerqueda és, e n els documents #Urge11 el
n o m d e d o s llocs, m o l t propers l'un a l'altre p e r o situats un a cada
riba del r i u Segre.
En el següent docurnent, notablc per la seva antiguitat, e l m o t
podría s e r interprctat c o m a n o m apel.latíu:
Y77 Baraut. Doctirgell 171 (UrgeUía 2, pag. 120): Et ipsum
alaiidcm qui est in ipso plano de Nccholone ve1 iri Sardina ... alfrontat
... ct de occidiio in ipso torrente qui discurrit de illa cerchcda, de circi
vera parte afrontat in fliiinen Segore

Cerqueda apareix com a n o m d'una val1 i d'un riii e n els segiients
passatges:
967 Haraut, DocCrgell 154, (Urgellir 2, p i g 109): in comitatum
orgellitanerisis in vico quc nominant scde ... Et ipsii vinea qui est in
valle que noniinant cerclieda
1004 B a ~ a o t ,DocUrgell 290 (Urgellia 3, pig. 123): Et est ipso
alaiidc in comitaturri Urgeiio in loco qui dicunt Cruces ve1 Planes ... Et
affrontat ... de parti vero circi in ipso rivo da Cercheda et de occiduo
in llumen Segor
Altres exempleu:
1007 Raraut, DocUrgcU 301 (Urgcllia 3, pig. 133): in coinitatu
Urgello in apendicio de sancta Columba que est in Ortoneo ... Et hahet
... affrontrciones ... et de meridie in cruces et pewadit usque in ipsa
cerchedo
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1037 Baraut, DocUrgell 502 (Urgellia 5, pig. 44): ad ipsum
presbitemm de Sancta Eulalia de Cercheda solido .i.
Aquest darrer document és el testament de Seniofred, sagrista
de Santa Mana de la Seu d'urgell, la seva publicació sacramental
(DocUrgell 544, Urgellia 5, pig. 78) conté també aquest nom
d'església.
Cerconeda
Aebischer (1934, pig. 118), comentant la forma Cerconeda que
apareix e n la Butila de Sergi IV a favor de Cuixh de 1011, que
reproduim a continuació,
1011Marca ap. 980. Butiia de Ser@iV a favor de C u k a Et in villa
Curtes, et iu luucarias et in Cerconeda et iii Aranser,
dubtava de la validesa de la lectura i explicava "si ce Cerconeda n'est
pas une faute de scribe - o u plus surement encore u n faute de lecturepour Cerceneda, il conviendrait de l'expliquer comme étant u n dérivé
e n -ETA d'un *CERQUONE", és a dir d'un derivat de QUEHCUS. No sembla
que la lectura sigui dolenta perque aquest topbnim, o més ben dit,
diversos topiinims amh nqunsta forma, es documenten repetidament
e n territori catala.
En el document més antic on apareix aquest topbnim, Cerconeda
és el nom d'un lloc al comtat de Cerdanya, a la vall de Broca.
973 StLloren~32,pig. 191: est in comitatu Cerdaniense in valle
Bucuranense ve1 in suas agacencias in locum qui vocant Cerconeda
983 Baraut, ActCUrgell 39, pig. 103. Acta de consagració de
l'església de St. Llorenc prop Bagi: Ei in comitatu Cemtaniense... Et
in Cerconeda terras et uineas cum iUomm affrontaciones
1005 (1007) (orig.) Baraut, DocUrgeii294 (Urgellia 3, p.kg. 126):
Et snnt hec omnia in comitatu Hurgeiio et .i. vinnale qui est ad ipsa
Cerchoneda ... Et ipso vinnale de Corchoneda (sic) afrontat de 1 parte
in vinea de Hengontes qui h i t condam
1013 Baraut, DocUrgeli 325 (Urgellia 4, pig. 41): et sunt ipsas
vineas in comitatu cerdaniense in apendicio de S. Eulalia in locum que
dicitur cerchoneda ad ipso plano de sancto Martino
1060 Baraut, DocUrgell 721 (Urgellia 6, pig. 95): Et ipsas vineas
de Cerconeda teneat Panca invita sua
1078 Baraut, DocUrgell 924 (Ureellia 7, pag. 56): tibi aliquod de
meo alodio dono, hoc est medietatem ex iiia villa que vocatur Eresuz

...& australi vero parte ...et adhuc ascendit per iuga ipsius cavalionis
serre usque in Cerconeda ve1 ad ipsas posas de Solano
D'altra banda, perb, hi ha un topbnim identic molt més cap al
sud, al Valles Occidental, topbnim que apareix en documents de
Terrassa, situat entre Matadepera i Castellar del Valles:
1031 Miret Terrassa 81, pig. 486: in locum vocitatum villa Mata
de Pera ... et afrontad de oriente in arena que venit de monte de
Cerchoneda
1087 Miret Terrassa 148, pag. 50: in comitatu Barchinona in
termino de Chastelar in locum vocitatum ad ipsa Cerchoneda
Cerceneda
Cerceneda apareix, en un context no gens clar, en u n document
de 1113 citat per Balari (1899, pig. 215).
1113ACARamon Berenguer 111, n" 170:et descendit in ipsa rocha
de sol de cerceneda
Tanmateix no és dubtosa l'existencia d'aquesta variant entre els
col.lectius de QUERQUUS, perquk hi ha el topbnim mas de Cercenedes
a Osor i el cognom hombnim, escrit, perb, normalment Sarsaneda
o, en plural, Sarsanedes. En el DCVB (S.V. Cerceneda) s'explica aquest
*CERQUINETA
A.
seria un col.lectiu en
cognom a partir de * W R Q ~ N E T
-eda de *CERQUINUS. Perb potser cal partir més concretament d'una
CERQUINA o millnr *(ARBOR)
CEHCINA (cf.
formació com *(ARBOR)
formacions com ILICINA).

Ceret és el nom de la capital del Vallespir, coneguda per esdeveniments histbrics, artístics i, sobretot, per les seves cireres.
Coromines defensa l'etimologia CEMIETIJM 'plantada de cirerers'
per a aquest topbnim. El DECat (vol. 11, pig. 677, en una entrada
dedicada al topbnim Ceret) hi dedica un pardgraf on explica la caiguda
de la -S- com a "quasi normal abans de l'accent en els mots on hi
ha una -R-". 1 assenyala també I'existencia de "la forma Ceseret, Cereset
(-E~IIM)en documents antics", perb sense indicar ni Uoc ni any.
Per altra banda, en un precepte de I'emperador Lluís del 814
apareix un uicus Sirisidum fent referencia, sens dubte, a Ceret:

814 DipCarol. 11%
pig. 31 9,9: ~iillam... que uocatur uicos Sirisidum
... in u d e Asperi terminia habentem ... a parte meridiana uiüam que
dicitur Macanetum
En una zona més al sud, en el text original de I'acta de consagració
de l'església de Sant Hilari de Vidri apareá el topbnim uilla Ciresedo.
960 (orig.) ACondal 146, pag. 310. Consagració dc i'csglésia de
Sant Hilari de Vidri: cedo ... uilla Ciresedo cuin terminis et aiacenciis
Els autors de l'At1a.s Hisi6ric de Catalunya (full 10, 1) identifiquen
aquest Ciresedo amb I'actual Ciuret (o Siuret), llogaret de Vidri
(Ripolles). És ben possible, donada la seva localització, que els llocs
es corresponguin pero CLHESK~IIMno pot haver donat regularment
Siuret; seria d'esperar més aviat Ciret. La forma Ciuret, perb, podria
explicar-se per una especie d'etimologia popular sota la influencia
de siure 'alzina surera'. Efectivament, en algunes zones dialectals la
pronúncia del reflex de suem és ,siare, concretament al Rosselló, al
Vallespir i al Baix Conflent (segons dades de Coromines DECat, S.V.
suro). En tot cas, no sembla que l'irea de siure hagi arribat mai
firis a Vidri, que altrament tampoc no sembla un lloc on abundin
les alzines sureres. El DCVB explica aquest topbnim, grafiat Siuret,
com un col.lectiu de s L e m 'alzina surera', és a dir com un reflex
de SCHEHETIJM, pero tant les dades dialectals de la pronúncia de siure
com el testimoni de la grafia del segle x semblen descartar aquesta
hipbtesi.

CODO~TET
CO'IWNEUS esta molt ben documentat en el baix llati catali com
d'aquest
a nom d'arbre (vegeu GMLC S.V.).Un col.lectiu en - ~ m
nom d'arbre el trobem en l'església de Sant Joume de Codonyet
(municipi de Montmajor, Berguedi, tocant al Solsones). Remarquem
que es tracta #un col.lectiu format directament sobre el nom arcaic
de l'arbre i no sobre u n derivat en -AKIUS.

El topbnim Cornet es troba, segons Coromines (DECat, S.V. corner),
designant "bastants poblets i orbnims en diverses comarques del Principat". No es tracta d'una forma toponímica derivada del mot de l'ar-
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bust e n catala (corner o comera), sinó que h a de proccdir directament
d'un col.lectiu CORNETUM llatí. La documentiició antiga, des del segle
X, fa referencia al lloc de Santa Maria de Cornet (Sallent, Bages):
Y64 Udina, La successió testada 12,pig. 160: Ei ipaurri suurnalode
de Corned et de Veltregaiio qiiod ... iiissit dare a fratrc suo Isarno

978 Junyent, 1)ipVic 445, pig. 372. Butlla del Papa Benet VII:
cccllesia Sanctae Mariae sita in civitate Menrensa ... simul cuni
monasterio Sancti Benedicti quonini tennino ... e1 pcnrinit adviam de
Corneto ad ipsaln speluncani poriariam ... et descendit ad ipsum
vadum de Corneto
1038 Ahlontserrat, Perg. Bages, n" 1378 (pul~licatper Dan& i
Torras): Et ipsuni mcurri alauderu qui est in Corned, idest terras et
vineas ... remaneat ad Sancta Maria de iam dicto Conied, pro anima
mea sive de iain dicta aninia viri iiiui
1038 AMontserrat, Perg. Hages. n" 1381 (publicat per Danés i
Torras): Et suum alaudorri quod abebat in Comed temas et vineas ...
relinquit prephate Sancte Marir de Corned pro a n i m a viri sui et sua.
Aqiiests dos íiltims documents del Bagcs són el testament
d'Ingilberga de Besora i la seva publicació sacramental. Possiblement
també faci referencia al mateix lloc el següent document d'urgcll,
segons que indica el seu editor C. Baraut:
1076 Baraut, DocUrgeli901 (Urgeliia 7,pag. 32): Et a Sancte Mdria
cenobii Rivipollensis relinquo ipsum meum alaudcni quem habeo in
Corned ciim affrontdcionibus suis
Per altres derivats d'aquest nom de planta vegeu els apartats que
dediquem a Cornell (capítol IV.3.) i Cornudelh (capítol IX.1.2.).

Coscollet, col.lectiu e n -et de coscoll, és el nom del cim més alt
de la serra d'Aiibenc (Alt Urgell, tocant a la Noguera), cim que
segurament deuria prendre el nom #un paratge proper.

Aquest és el nom d'iin poble del Gironks situat e n el triangle
entre Cassa de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella (pertany
a l'actual municipi de Cassi de la Selva, Girones). A aquest poble
es refereix evidentment el document de 919 de l'ACA que menciona
també Llagostera, Cassa i Caldes, a més de la Villa Asclelo:
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919 ACondal 63, pag. 193: fines, vero, habet Locustaria ... ab
occiduo similiter in termines de Mazanedo ve1 in fines de Calidas et
inde vadit usque in termines de V i a Ascleto; de parte vero circi in
termines de viüa Caciano ve1 in ipsa Verneta
El lloc apareix també mencionat més tard:
930 (Girona) Wiage 13, ap. 13, pag. 243: precepit nobis ... ut
siripturam ficisbcrnus ... dc ipsa Sovercta et de viilare qui fuit de
condam Uacone, id est, Ascleto quod habebat ve1 quod debebat habere
pcr suum dircctum
El nom d'aquest poble s'ha expiicat ( C O R O M ~ N 1,E pig.
S ~ ~ 15)
~~
a partir del col.lectiu ja documentat en llatí clhssic AESCULETUM
'roureda'. Aquest apel.latiu llati ja va convertir-se en un topbnim,
en el nom propi d'un lloc de Roma. En el territori de Catalunya
aquest topbnim ha de ser de formació antiquíssima ja que mscinus
sembla haver desaparegut ben aviat del Ilati d'aquesta zona on no
deixa més rastre que aquest topbnim.

El col.lectiu de SCOPAM 'ginesta, balec' apareix en diversos llocs
en la toponímia catalana. Així Escobet és el nom d'un paratge a Araós,
(municipi d'Alins de Vallferrera, Pallars Sobira), i també trobem el
nom en u n document d'urgell com a afrontació d'un lloc a Santa
Maria d'0lvan (Berguedi):
1071 Baraut, DocUrgell 839 (Urgeilia 6, pig. 196): Et est ipsa
omnia iam dicta in comitatu Bergitano in apendicio castrnm Porteile
in parrochia de Sancta Maria de Olvan. Et habent affrontacionesipsa
omnia iam dicta de parte veto orientis in Escobed et de parte meridie
in rivo qui discurrit d'Escobed et de parte occidno in ipsa Torre et de
parte scptentrionem in torrente Prefundo.
En aquest cas, la grafia en -ed és indicadora d'un col.lectiu en
-ETUM.

D'altra banda, Coromines (1935, pag. 324) recull Escobedo com
a nom d'un paratge a la serra de Nyis (vail d ' h e u , Pallars Sobid)
amb la conservació de la -o.

Espigolet, col.lectiu en - ~ m
d'espígol, apareix com a topbnim en
un document d'Urgell de 11$0 amb la grafia ed que fa patent el
seu origen. Es tracta d'un lloc a Fulli (Conflent):

1140 Baraut, DocUrgeU 1474 (Urgeilia 9, pig. 279): vineas quas
tenent homines de Follano ... et alias duas quas tenet Bernardus de
Rairnunda, una qui est in Cauna Palmera et alia que est in Espigoled
Per altres topbnims basats en aquest fitdnim vegeu els apartats
q u e dediquem a Espigolell (capítol N.3.) i Espigoler (capítol V.4.).

El mot espinalb con1 a designació de l'arc blanc n o és actualment
viu, pero el DCVB (S.V. espinalb) en dóna dos exemples e n textos
del m.
Des de ben antic es documenta el topbnim Espinalbet (Bergueda).
La documentació antiga es refereix sempre, a m b diverses grafies
(Spinulbeto, Spinalbedo, Espinalbed, Spinalbet) a aquesta localitat. S'ha
de destacar la grafia de l'acta de consagració de Sant Feliu, Sant
Joan i Sant Pere d'Alds q u e manté l a -d e n posició final.
ca. 860 Baraiit, ActCUrgeU 2, pig. 52. Acta de consagració dc Sta.
Maria de la Seu d'UrgeU: Igitur tradimus atque condotamus omnes
parrochiasBer~tanensiumpagum...seu eciamFocconiruo et Spinalbeto
uel Viaosyl atque Argilageros
990 Baraut, DocUrgeil220 (Urgellia 3. pig. 52): Et in alio loco ad
Gemndella, ad ipsa Turre ...Et affrontant hec omnia ... et de 1111parte
in Spinalbedo
1057 Baraut, ActCUrgeU 64, pig. 142. Acta de consagració de
L'església de St. Fcliu, St. Joan i St. Pere d'Albs: et sunt termini de ipsa
parrochia. Et sunt terminos de parte orientis in Espinalbed, de parte
vero circi in Nogera ve1 in Cerchuns
1188 CPoblet 316: Ego R. de Bergueda ... dono ... Sancte Marie
et domui Populeti ... iii mansos in termino de Espinalbeto
1183 CPoblet 318: Ego Guilelmus de Bergitano propter remedium
anime mee et parentorum meomm, dono Domino Deo et ecclefiie
Sancte Marie de Populeto ... ipsummansum de Rivo, gui est in termino
de Spinalbet
Vegeu també el comentari que fem pel topbnim Espinabell e n
diversos llocs del capítol N.

Des del segle x es documenta u n lloc a la vila d'Estoer (Conflent)
anomenat Fagedes, e n plural:

974 (orig.) Baraut, DocUrgeU 165 (Urgellia 2, pag. 115): est ipsa
vinea in suburbio Elenense, in valde Confluente, infra fines de villa
Astovere in loco que vocant ad ipso Prado. Et afrontat ipsa vinea de .i.
latus in ipso prado et de alia in via qui vadit ad Fagedas, et de .iii. in
vinea Teudericho ad Rodas, et de iiii in ipso stirpe
988 (orig.) Baraut, OocUrgeU 217 (Urgellia 3, pig. 50): et est in
suburbio Elenense in v d e Confluente, infra fines de villa Astovere, in
locum nbi dicitur Rodas. Et afrontat ipsa vinea de 1part in ipsa via qui
discurrit a Faiedas et de alia part de Mirone
Un altre lloc, ara e n singular, apareix e n el següent document
d'0rganyA:
1099 Miret, Organyi 160, pag. 544: uindimus ... alodio qui est
infra terminio de Kastro Salientis una terra qui est ad fageda in precio
solidos mi
Fagedu és encara avui dia nom apel.latiu.

Fonolledes
El col.lectiu e n -eda de la planta anomenada fono11 apareix com
a topbnim, en plur'al, e n el document d'Urgell que reproduim a
continuació. Es tracta d'un lloc, una parroquia dedicada a sant Miqiiel,
al comtat de Berga:
1040 Baraut,ActCUrgeU48, pag. 118. Acta de consagració de Sant
Sadurni de Tavernoles: Etin comitatu Berguitano ipsa parrochia sancti
Michaelis de Fonoledes, cum decirnis et primiciis
Fonollet
El col.lectiu e n -et del fono11 (mot procedent del iiati FENICULUM
variant de FENUCLI.UM) es troba e n diversos llocs en la toponímia
catalana. Un d'ells és l'església d e Fonollet (Sant Sadurni), municipi
de Puig-reig (Bergueda), a que es refereixen els següents docnments
de 983 i 1187:
983 Baraut, ActCUrgeU 39, pig. 103. Acta de consagració de
I'església de St. Llorenc prop Baga: in eodem comitatu Bergitanense ...
Et in Fonoleto casas, terras et uineas
1187 Baraut, ActCUrgell 89, pig. 180. Acta de consagració de
l'església de St. Miquel de Viver: Parrochiam autem affrontationes a
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partc orientis in Fonoiiet, de parte vero circi ad sanctum Ioannern de
Mondarri, a meridie usqne ad icrminum de Merola
1187 ACA Aüons 1, 451: cum ipso castro de Podio Regis et curn
Fonoleto
També s'esmenta en cl segle xi un altre lloc amb aquest nom
a Terrassa:
1005 AHT perg. 1 14 (transc.dc Pere Puig i Ustreii, Dipl. S. Pere
d'Egara, pag. 92): in comitatum Barchinonense, in termine Terracia,
in locum que dicunt Foneiiedo, ad ipso Evolarc
Pel que fa a la forma que recull aquest document cal comentar
la seqüencia vocilica -o- -e-. Respecte a la forma etimolbgica tots els
col.lectius en -et que comentem presenten l'assimilació de la -epretbnica davant síi.laba tdnica en -o; aquest és un trct habitual del
catala oriental (vegeu per exemple C O R O M N E Cpig.
~ ~ ~199)
~ , i, si
més no en aquest cas, antic ja que des del segle x trobem les formes
Fono-. Coromines (DECat s.v. fonoll) comenta la variant foneiera en
un topbnim de 1'EmpordA i l'explica a paríir d'una metatesi de
fenoiera. En aquest cas, la forma que apareix en el document de
Terrassa es podria tractar d'un fenomen semblant.
També s'esmenta des del segle mi un altre lloc anomenat Foruillet
en la limitació del castell #Almenar (Segrii).
1147 CPoblación 359, pjg. 528: castrurri de Almenar ... et sicvadit
et descendit per terminos et signos et cruces u s p e in guardia de
Fonoleto
Encara hi ha dos altres iiocs hombnims a Montanissell (Alt Urgell),
i a Sant Bartomeu del Grau (Llucanes). Es tracta, per tant, d'un
topbnim bastant repetit. És també cognom.

Freixet

- Freixeda

En el DCVB es recull freizeda com a col.lectiu de freixe sense
donar-ne cap localització i amb un exemple de Verdaguer. Coromines
(DECat s.v. freixe) recull freixeda com a nom ape1,latiu "usat a
Camprodon en lloc del general freixeneda". Aquest col.lectiu, així
com Freixet, esta format amb el sufii col.lectiu directament sobre
freize, nom de I'arbre en catala, al contrari que Freixanet i Frekaneda
que consenTen la -N- etimoldgica de FRAXTNUS. Tant frekeda (aquest
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recoiiit en el DCVB en la seva forma de plural Freixedes) com Freixet
existeixen com a cognoms, sens dubte originats en topbnims.
Freixeneda

El topbnim Freixeneda és potser menys freqüent que el seu
corresponent masciili pero també apareix en Uocs diversos de la
geografia catalana. Un iloc amb aquest nom apareix com a limitació
al sud del casteil de Merles (Bergueda) en un document original del
segle x on també apareix el nom antic de la riera de Merles @mine
Azest):
976 (orig.)Junyent, DipVic 434, pag. 363: Et affronlat hec omnia:
de oriente in uinea de Agela et de Tedalo, et de meridie in ipsa
Frexaneda uel in coilo de DecoUatos et de occiduo in ilumine Azest
Un altre iloc amb el mateix nom existeix a Sant Pere de Vilamajor.
L'editor del següent document, M. Mundó, identifica el Frexaneda
que h i apareix com a cognom d'una persona amb aquest topbnim:
ca. 1060 Mundó St. Pere de Viamajor, pag. 52: Ermemir Ribalta,
emina. Bonnucio Frewneda, alia et quartera .i. de pesus. Miro Boio,
media emina.
Potser fa referencia al mateix Uoc un Frexeneda que es localitza
al comtat de Barcelona a Santa Maria de Llinars (Valles Oriental):
1161Altura, Sta. Ana 11345, pig. 367: Et est unam peciam in loco
que dicitur Frexeneda. ... Et sunt hec omnia in comitatu Barchinone,
in parroechia Sancte Marie de Linars
D'altra banda existeixen altres topbnims hombnims: un nucli de
poblaeió a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedes) i un altre (la
Freixneda, la Fresneda) al Matarranya.
Freixenet
Freulenet és un topbnim, i tarnbé cognom, molt repetit a Catalunya.

Hi ha diversos Uocs amb aquest nom que es documenten des d'antic;
ailó Freizenet a I'Areny de Noguera (Alta Ribagorca) apareix en
documents del Pallars des de 867:
867 DipPaüars 61, pig. 316: vindiremus vobis aliquid de nostra
hereditate prope appendicio de castro Annio, in loco que dicitur in rio
de Frexaneto
877 DipPallars 79, pig. 327: mino mea tema prope adpendicio de
Kastro Arinio, in loco ubi dicitur iuxta rio de Frexaneto
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917 DipPaJlars 129, pig. 349: alode ... in illum villare cuius
vocabuium est Labicorte cum fines suos, et alium villare Frexaneto
954 DipPdars 163, pig. 369: et sunt ipsas villas prope apendicio
de castro Arinio: ipsa una villa in loco que dicitur Frexanetum
971 (Ribagorca) Rubio, Documentos, 3.111, pag. 17: et mitto
ibidem ipsum dode, qui fuit de Econe traidore, huno champo in
Frexaneto semente chapiente VI11 modios et huno molino in Isavana
972 DipPdars 217, pag. 400: Et mitto unumcampuminFrexaneto
semen capientem .MI. modios
974 DipPailars 232, pag. 408: et ist ipsa terra prope apendicio de
kastro Arinio in loco ubi dicitur Frexaneto
D'altra banda existeix u n Iloc hombnim a Camprodon (Ripolles),
que també es documenta des d'antic: e n i'Atlas Histolic d e Catalunya
se'n dóna u n a menció de 904: Frexaneto i també apareix documentat
més tard:
964 ACondal 162, pig. 331: in comitatu Bisuldunense retines, in
locum que dicunthca velin locum que nominantviüa Landarense sive
Camporotundo ve1 eciam Fraxaneto ve1 in locum que nuncupant
Genestosa
964 ACA Monacals, perg. de St. Pere de Camprodon, carpeta 1,
perg. 5: in iam dicto comitatu Bisildunense, in locum que dicunt Valle
Landarense ve1 in locum que vocant campo Rotundo sive in locum que
dicunt Frexanedo
964 MNHistoricas XI, ap. 127, pag. 195-197: in comitatu
Besuidunense in locum que dicunt Valle Landarense ve1 in locum que
vocant Camporotundo sive in locum que dicunt Frexaneto
Més a l sud existeixen Frekenet de Solsona (municipi de Riner,
Solsones) i Frekenet de Segarra (municipi de Sant Guim d e Freixenet,
Segarra). Segons T u m l l (1991, pags. 176-177) fa referencia a aquest
lloc el document següent, de 1027:
1027 CSCugat 11 505, pig. 158: et adS. Michaelede Rivover, ipsas
vineas que comparaverant iu Frexanet
Segons aquest mateix autor també farien referencia a aquest lloc
els cognoms de les persones següents:
1166 CPoblación 130, pig. 187: Petrus de Frexanet
1186 CPoblet 188: ereditatem Poncii de Frexaneto
1193 CSCreus 364, pig. 363: S i g n u m Berengarii de Fraxineto
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Respecte d'aquest topbnim de la Segarra, T u r d l (1991, pag. 177)
conjectura que podria tractar-se d'un topbnim trasiiadat a partir d'un
dels seus hombnims. 1 fa referencia també a la hipbtesi, ja esmentada,
de Moreu-Rey segons la qual aquest seria un dels topbnims que
formen una serie nominativa amb noms referent5.a la vegetació en
aquesta comarca.
En tots aquests topbnims el que cal comentar és el manteniment
de la vocal etimolbgica -N-,de FHAXINUS cosa que succeeix també en
la forma femenina freixeneda pero no en altres derivats de freixe,
que existeixen com a cognoms, Freieixet o Freieixeda.

El mot gargalleda, col.lcctiu en -eda de i'arbre anomenat gargalla
'especie de pi pirinenc', apareix en un document #Urge11 referit a
un límit de Castellar de Tost (Alt Urgell). Aquesta forma de col.lectiu
amb el s u f i -eda no apareix documentada ni al DCVB ni al DECat
com a nom comú ni tampoc com a topbnim:
1086 Baraut, UocUrgeii 1023 (Urgeiiia 7, pig. 141): Et est hoc
dodium in comitahi Urgelli inapendicioSanctiMartiniinprenominatum
locum Kasteiiari in terminum Kastri Tostensi. Affrontat autem ex
orientali parte in rocha de Roter; ex meridiano vero in ipsa Grrgaluda;
de occidiio autem in flumen Siggeris, ex aquilone ergo in rivo de Tost
D'acord amb l'editor hem grafiat el nom amb majúscula, pero
no es pot descartar que sigui usat com a apel.latiu. Aquest ús com
a ;ipel.latiu es fa encara més patent en un altrc document d'urgell:
1188 Baraut, DocUrgeU 1835 (Urgeliia 10, pag. 337): homines de
viiia de Ladrux et de villa de Murries habebant tail et adempriu in bosch
d e Gargaleda ... exceptiis qiiod non liabeant potestatem de fusta de
Gargaleda vi~idere
Segons aquest document els homes de Lladurs i Múrries tenien
drct de tala de la gargaiieda per al seu ús propi pero no podien
ve~idre'n la fusta.
El mot gargalla, d'origen pre-roma (DECat S.V. gargaiia), apareix
pei primer cop en una venda d'unes terres a la val1 de Castellbb
( N t Urgell) feta pel comte Borrell I'any 988:

5. V ~ ~ i u , e r i t rd'sltres,
e
RSO I 1, pig. 9 i Ics referkncies quedonem enelcapltalId'aquost trcbaU.
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988 (orig.) HLanguedoc V, pr. 146. p. 310 (edició de 1875):
alandium quem habeo in comitatu Urgellitano, in valie Castro Leoni ...
et afrontat ipse unus aliiudcs, quzin vocant Laynam, de una parte id
est aquilonis, in ipso torrente ad ipsa Cargalia et de meridie in rivo
Edoriis
Coromines (DECat s.v. gargalla) referint-se a aquest passatge
comenta: "potser no s'havia de grafiar amb majúscules, car més que
ser nom propi deu anomenar una gran conífera visible de Iluny, si
bé ja en vies de tornar-se nom propi de turó o serrat vara el qual
s'alcava". Tractant-se d'un nom d'arbre l'explicació de Coromines és
versemblant; no és necessari partir del significat col.lectiu com passa
amb noms de plantes herbicies o arbusts.

Gutell és el nom amb que es designa en catala un cert arbret
de la familia de les salicicies que es fa en llocs humits. Per aixd
el col.lectiu es troba sovint designant fonts o altres llocs on les
condicions d'humitat permeten el creixement d'aquest arbrc. A i í en
el DECat (s.v. gat vol. 4, phg. 418) apareixen diversos topbnims
d'aquest tipus: una Font de la Gatelleta a Sant Magí de Brufaganya
o en plural Font de les Gateliedes a Santa Fe del Montseny.
El mot apareix en un document de Santes Creus designant un
lloc no molt lluny del monestir:
1184 CSCreus 264, png. 263: omnes honores ... que sunt versus
monasterium et versus Gaiani flurnen ... et descendit in vestrnm
honorem de iiia Gaíclcda et de Kubione
Precisament Les Gatelletes (amb la -t- intervocilica conservada)
designa un veinat d'Aignamúrcia (Alt Camp), lloc molt proper al
monestir de Santes Creus.

El topbnim Gavarret el trobem en la documentació histbrica referit
a dos llocs diferents; #una banda, el trobem en una serie de documents
#Urge11 referit al lloc que s'ha identificat amb el poble de Gavarrós
(Guardiola de B e r g ~ e d h )i ~d'altra banda el trobem en documents
6 . Per
(capitol X).

a aquests documenls i peral ennri en la aufixaciá vegeu I'apartat dedicat a aqucat tcma
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del segle XI referits a Salallacera (al Valles, prop de Sant Llorenc
Savd):
1061 LAntiq. 111 38, f. 17 (Mas 776): in comitatu Barchinonense,
in terminio de Lacera, in locum quem dicunt Gavarret sive in Era mala
1078 LAntiq. 111 34, f. 17: in cornitatu Barchinona in termine
Lazaria in Gavared
Cal fer també aqui u n comentari sobre les variants amb -m-. Segons
Coromines (DECat, S.V. gavarra 1) es tracta #una variant diferenciada
(m- > -m-). Aquesta variant, per la qual Coromines només dóna
exemples a partir del segle m, es troba també en certs topbnims
recoliits des de ben antic; els dos documents següents fan referencia
a dos Uocs diferents:
857 Baraut, ActCUrgell4, pig. 58. Acta de consagració de Sant
Climent de Campeiies: Et fiat in eius apendicio de ipsa ecciesia de una
parte in Gavarneto usque in Albigano, et de aiia parte in iila Guardia...
994 Baraut, DocUrgeU 237 (UrgeUia 3, pig. 69): in comitatum
Orgellitano, in valle Lavanciense, in apendicio de Sancto Martino, in
loco ubi dicitur Guardia ... íIla petia de terra qui est in Gavarneto ad
iila Laguna

Gauamet també existeix actualment com a cognom.
Per bé que actualment el mot més comú per a designar la planta
és gauarrera amb l'addició del sufix -ARIUS, cal assenyalar que aquests
topbnims estan formats sobre el nom simple de la planta.'

Ginebreda
Ginebreda, que es troba freqüentment com a nom de hoscos o
muntanyes i també com a cognom, no apareix e n canvi molt
abundantment documentat en els textos antics. El document que hem
recollit de Santa Anna menciona Genebreda com a nom #una localitat
n o identificada pero propera a Pierola, Esparreguera o Castellfollit
del Boix que són els liocs mencionats en el document.
1120 Alturo Sta. Anna 11 183, pag. 204: et aiode qui est ad
modiata donet l...]
Boxeda et aiia nostra
Genebreda et quantum qui l...]
honore qui remanent
7. Pel que fa a I'alternanca en el nom de k planta govorra lgovarrero vegcu I'apamt dedieat al
s u f k -hRNS (capital v.3.).

Ginebret
E n els documents que hem recoliit, Ginebret (grafiat Genebredo,
Genebred i Genebret) és el nom d'un alou que se situa a la val1 de
Lillet, pertanyent al monestir de Ripoll. Aquest topbnim deu
correspondre a Sant Grau de Ginebret, antiga església a la Pobla d e
Liliet situada en els límits entre el Berguedi i el Ripoli&s.
965 Marca ap. 104; col. 885: in primis praecipio vobis ut ad Sancta
Maria cuius coenobium est Rivipullensi carta faciatis de ipsos meos
alodes qui sunt in valle Lilitense, id est, Marlla et Genebredo, et villa
quae dicunt Pujo et Maranicos

982 DipCarol. 11, png. 172: In comitatu Cerdaniense, valle
Lilitense ... villa Araionedo, ecclesia cum decimis et primiciis, alodem
quod dicitur Liledo, et Genebredo
1026 Baraut, DocUrgeU 405 (Urgellia 4, p6g. 112): Et ad sancta
Mana cenobii Riopullensis ipsum meum alaudem de Aragonezo, casas,
casalibus ...exceptus ipso campo de Gencbred. Et ipso maso deTelliedo
... remaneat ad Bernard fratre meo
1030 (orig.) Baraut, DocUrgell 434 (Urgellia 4, pag. 139): Et
concessit ad Sancta Maria cenobii Rivipolentis ipso suo alaude de
Aragnoned, casas, casalbus ... exceptus ipso camp de Genebred. Et
concessit ad Bernard fratre suo ipsum maso de Pellledo
Els dos últims documents recollits són el tcstament de Ponc,
ardiaca, que és una cbpia del x i i r i la seva corresponent publicació
sacramental, en u n pergamí original; els dos presenten la grafia
%d.
També cal comentar que la documentació antiga per aquest i altres
topbnims8 presenta sempre la grafia Ge- i no Gi-. Badia (1981, 55,
N) explica que el tancament de la -e- inicial en -i- es produeix e n
diverses circumstincies, entre elies el contacte amb una consonant
palatal, i a vegades per dissimilació en contextos e-é > i-é. Aquestes
dues circumstincies apareixen en el cas de ginebre (< *GENIPERU) i
ginesta (< GENESTA) com també assenyala Badia (loc. cit. n. 5). Aquest
tipus d'evolucions no són, perb, sistemitiques; Badia, (loc. cit.), indica
encara que és u n tractament preferentment dialectal, es produeix
també en bastants paraules de la llengua comuna". Pel que fa a la
cronologia, Badia comenta "apareix ja regularment e n textos dialectals
6'
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antics" i cita les Vides de Sants Rosselloneses i també les Regles
d'esquivar vocaúles (s. xv). Rasico (1982, pig. 83) documenta formes
en gi-des del segle xii. De totes maneres, en general dóna la impressió
de ser un fenomen poc estable.
Cal mencionar també en aquest punt l'existencia d'un lloc
anomenat actualment el Ginebret a Sant Pau de Segúries (Ripollhs),
lioc que apareix sovint mencionat en documents de Sant Joan de
les Abadesses en la seva forma antiga Cinebrosa. Sobre aquest topbnim
i la substitució del s u f i vegen el capítol X.

El topbnim Ginestet, avui dia situat al terme de Sora (al nord
de l'osona), apareix documentat des d'antic:
899 DipCarol. 11, phg. 217: in predicto pago Ausonensi ... et in
Berga, et in Genesteto et in Sennare
També, i degut al fet que el terme de Sora pertanyia a Sant Joan
de les Abadesses, apareix en documents relacionats amb aquest
monestir. Akí, quan el 960 l'abadessa Ranlo féu reedificar i consagrar
l'església de Sant Pere de Sora, el topbnim col1 de Ginestet apareix
en la limitació que se'n fa:
960 ACondal 149, pig. 315. Consagració de Sant Pere de Sora:
Istas viilas supranominatas abent afrontacionesde parte orientisin ipsa
Oiiavel influmenTezere, de mcridie in coUo de Genestedo, de occiduo
in ipsa Guardia de Pino, de circi in Vignolas ve1 in suma serra de ipsa
Lena
Per a la grafia G o en aquests documents vegeu el comentan que
acabem de fer fent referencia al topbnim Ginebret.
Ginestet és també cognom.
D'altra banda, el topbnim actual Ginestrets designa una partida
del terme de Corbera a Gandesa (Terra Alta) i correspon a un col.lectiu
format sobre el mateix nom de planta en la seva forma dialectal
occidental ginestra (cf. DECat s.v. ginesta).

El topbnim Gramenet, col.lectiu de gram, apareix en diversos llocs
del domini de parla catalana. D'entre els topbnims moderns el més
conegut potser sigui Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que
trobem en documents del segle XII:

1165 Altura Sta. Anna 11 383, pig. 401: hahemus et habere
debemus in parroechiis Ssncti Andree de Palomar et Sanctae Columbe
dc Gramineto
Possiblement també faci referencia a aquest mateix lloc el passatge
del document de 1044 que reproduim a continuació:
1044CSCugatII 572,pig. 236: Etconcessitadtaorsuaipsumsum
alodem quod ahebat infra termines de Nisiano sive de Gramendo @er
Gramenedu) ... ci in Nisino et in Gramenedo ad w o r sua

Fent referencia a un indret de Sant Cristbfor de Salinoves (al
municipi de la Baronia de Rialb, Noguera) apareix en un document
del segle x:
949 Baraut, ActCUrgeU 31, pig. 89. Acta de consagració de
l'església de Sant Cristbfor i Sant Benet de Salinoves: Et donamus iain
nos supranominati ad iamdictam ecclesiam ... Et in Grameneto sive et
in Canales ipsas terras cultum et incultum
D'altra banda, existeixen també altres topbnims moderns amb
aquesta forma, així el veinat del municipi d'lsona i la Conca Della
(al Pallars Jussi) i Gramenel de Beranui a la Torre de Cabdella, a
la mateixa comarca.

El col.lectiu en -et de gTeuol (antic a@vol, del Ilatí vulgar
ACRIFULUM)
esta a la base del topbnim actual Gresolet (a Saldes,
Berguedi); Coromines (1971, pag. 253, n. 5 i també DECat s.v. grevol)
explica la presencia de la -S- en aquest topbnim per ultracorrecció
a partir de Greolet que hauria resultat de la perdua de la -uintervocilica. D'altra banda, ben a prop de Saldes, hi ha el torrent
de la Greuoleda, ara amb el sufix femení, que baixa per l'est del
Pedraforca.
Els col.lectius en -et o -eda del grevol semblen ser particularment
freqüents en aquesta zona del nord del BerguedA i la veina de 1'Alt
Urgell. Coromines (DECat, s.v. grevol) també menciona un document
de 1067 (citat per Carreres Candi a la GGC) on apareix el nom
Agreuoled referit a un torrent i indica que no sembla que es tracti
de Gresolet sinó "#un hombnim no gaire llunya, a l'oest de Gósol".
Efectivament, el document assenyala les afrontacions de la vail de
Lord i assenyala al nord el Port de Tuixén i Prat d'Aubes i a occident
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el torrent d'Agreuoled que, per tant, n o pot correspondre a Gresolet
que quedaria a orient:
1067 Carta de franqueses als habitants de la Vaü de Lord (GGC,
Lleida, pag. 638, nota 228):Ad occiduum uero in Pugaltell et ascendit
in torrentem de Agrevoled et pewadit usque ad serram de Cordas. A
plaga septentrionali affrontat in porium de Tuxen et ascendit usque ad
coiium de Prato de Albes ... ac descendit in Vive1 de David.
E n u n document de cronologia molt similar i d e localització
ideutica tornem a trobar el mateix topbnim (escrit Gravolet), ara referit
a u n pon& que sens dubte pren el seu nom del torrent:
1068 Riu, St. Lloren$ dels Momnys 9, pAg. 208: Sunt autem
afrontaciones et terminivallis Lurdii: ... ab occiduo autem in Pugaitel
et ascendit usque ad pontem de Gravolet et pewadit usque ad serram
de Cordas
En tot cas, aquest topbnim A g m o k d reflecteix la forma més antiga
i dialectal a g ~ h o que,
l
segons el DECat encara 6s vigent en les parles
del Maestrat, Ribagorca i Confleut.
Tornem a trobar u n topbnim similar en la seva constitució
etimolbgica al t e m e de Vilada al Berguedi, a orient de Berga; el
topbnim apareix en alguns documents d7Urgell com a límit de terres
situades e n el terme de Vilada i Espona; la grafia del topbnim és,
en el segon document, errbnia, perb sembla que s'ha de tractar del
mateix iioc mencionat e n el primer. Cap dels dos documents n o és
original, sinó que són copies del segle xiu.
995 Baraut, DocUrgeii 242 (Urgellia 3, pig. 74): aiodes nostros
propios qui sunt in comitatum Bergitano in locis que dicuntur Vialata
ve1 in ipsa Spungia... Et affrontat ipsi aiodes de .l. parte in flumen
Lubrigato et de alia in coiio de Petraficta et de ,111'. in villa Gardilanos
et de .IIII.Vn silva Grevoleto
1001 Baraut, DocUrgeU 275 (Urgellia 3, pig. 105): Et est hec
omnia in comitatu Bergitanense in locum que dicitur Vialada sive ipsa
Spunia ... Et affrontat hec omnia de .l.' parte in sancta Mama de
Labidellos et de alia in sancta Maria Magdalena que dicunt Gardiianos
et de ,111. affrontat in Agrevelaiedo @er Agrevoledo) et de .IIII." in
Petrafita.
Coromines (DECat, s.v. grevol) cita encara la valleta i torrent de
lilgreolet a Aós (municipi d e Civís, Alt Urgell).
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(H)ortoneda és un topbnim que apareix en diversos llocs de
Catalunya, així a Riner (Solsones) i a la Conca (Pallars Jussi).
L'explicació més planera és la de veure en aquests topbnims un
col.lectiu d'hort; no serien, per tant, prbpiament col.lectius botanics
per tal com hort no és el nom de cap planta sinó el d'un cert tipus
de cultiu.
Ara bé, contra aquesta explicació més tradicional, Coromines
(DECat s.v. arc i també secundiriament s.v. hort) en proposa una
altra. La proposta es basa principalment en l'existencia d'una serie
de topbnims que semblen postular en la seva base u n mot com *art(o),
que seria una variant d'arc en el catali preliterari. La presencia de
topbnims com el Col1 d'rlrtedo a Bivils (Alta Ribagorca), format amb
un sufix -ETUM, O Ortonoves a les Anoves i Ortoves / Ortogues a Viacamp
que podrien reflectir un sufix -osa, tots ells amb sufixos que formen
col.lectius vegetals, fan pensar, segons Coromines, que el cas
d'ortoneda (a la Conca de Tremp) és paral.le1. Aquests últims topbnims
haurien estat modificats per un procés d'etimologia popular, cosa que
no passa amb Artedo.
En tot cas, cal dir que, al contrari del que succeeix per altres
topbnims com Ortedó, antigament Artedon, també citat per Coromines
en la seva argumentació, la documentació antiga per Hortoneda mostra
sempre la presencia d'una e.Aixb és així tant per Hortoneda de la
Conea al Pallars:
958 DipPaiiars 11 175, pig. 376: et in terra Pniiarensis in
Metonicha et in Eramonte et in Ortoneta
1066 Baraut, DocUrgeU 795 (Urgeilia 6, p k . 160):Et ipsum meum
&um alaudem qui est in Paliars, ad Ortoneda ad ipso pug, teneat mater
mea in vita sua.
1071 Baraut, DoiUrgeU 837 (Urgeiiia 6, pag. 193):exceptus ipso
recet quod dedit Sancte Marie de Ortoneda
1071 Baraut, DocUrgeU 838 (Urgeliia 6, pig. 194): Et precepit ut
remanisset Sancte Mane de Ortoneda ipsamviüarnquevocantCasteliion
com pel topbnim paral.lel al Solson&s:
1063 Baraut, DocUrgeU 741 (Urgeiiia 6, pig. 111):aiaudem quod
abeo infra terminum de Olivus et de Iovai et de Riner et deSolsona ...
Et abet afrontaciones prefata hec omnia de parte orientis in domum
Sancti Petn de Ortoneda et de meridie in rivo Nigro
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El col.lectiu iu~crrmes troba ja en llati a Varró. Aqnest nom
apareix en diversos documents d'urgell. Un lloc anomenat Joncet apareix en el terme d'Oliana (Ait Urgell) en documents des de 919:
920 (orig.)Baraut, DocUrgell79 (Urgeiiia2, pig. 62):vindimus tibi
terra in adpendicio de Kastro mana, in loco que dicitur Ionceto
1001 Baraut, DocUrgeii274 (Urgellia 3, pig. 104):dono ... istum
alaudem ... in Uliana ve1 in termines de Iuncedo sive infra termines de
d a An
És el nom d'un rierol a Tuixén:
1029 Baraut, DocUrgeU 427 (Urgeiiia 4, pig. 132): trado ipsas
d a s de Tuxen sive cuin ipsas ecciesias ... affrontat ... a parte orientis
in ipso porto de Gosal ... a parte vera circi in rivo quem dicunt lunceto
D'altra banda, existeix actualment un llogaret en el municipi de
Serdinyi (Conflcnt) amb el mateix nom.

El coi.iectiu LlLlETUM apareix ja en liatí, en Palkdi. Malgrat que
en catali el nom apel.latiu lliri presenti, respecte el seu etim llatí,
una forma dissimilada en -r; el topbnim, (La Pobla de) Lillet
(Berguedi), conserva la forma procedent de LILIETUM. La manca de
paiatalització de la consonant inicial ha estat explicada per MeyerLübke (1923, pig. 20) per dissimiiació per la presencia de la paiatal
a i'interior del mot. El DCVB ignora aquesta proposta i explica que
la k ha estat tractada, per fonetica sintactica, com a intervocalica
ja que en aquest topbnim (La Pobla de Lillet) va sempre precedida
de la preposició de. En tot cas cal assenyalar que en la documentació
antiga el nom apareix freqüentment a'aat, sense cap context f'i i
moltes vegades designant tota la vail de Lillet cosa que fa poc viable
la proposta del DCVB. La manca de palatalització de la 6 per
dissimilació té altres paral.lels en la toponímia catalana (cf. el cas
de Linyola).
També cai assenyalar per aqucst topbnim, entre les formes del
segle x que hem recollit, encara que no en les més antigues,
Ilatinitzades, la freqüent grafia en ed indicadora de la presencia d'un
sufii -rruni.

833 Baraut, ActCUrgeU 1, pig. 49. Acta de consagració de Santa
Maria, Sant Pere 1 Sant Joan del casteii de Liüet: Nos homines
commanentes in castro Lilietto
905 Baraut, ActCUrgeii 19, pag. 74. Consagració de l'església de
Sant Jaumc de Frontanya concedimus prelibate ecclesie sancti Jacobi
apostoli ...et deinde usque in terminio de sancta Maria que sita est in
valle Lilieto
979 Arxiu de Ripoii (citat per Bofarull, Los Condes 1, pig. 103): in
comitatu cerdaniense in vale bocoranense ve1 liitense in locum que
vocitant cercos ve1 riotorto ...exceptus ... et ipsas mansiones qui sunt
in vaUe lilitense p o p e villa Spinosa
982 DipCarol. 11, pag. 172: In comitatn Cerdaniense, valle
Lilitense ... villa Araionedo, ecclesia cum decimis et primiciis, aiodem
quod dicitur Liledo, et Genebredo
983 StLlorenc 41, pag. 196: Et in L i e d mansos 111 ... Et in Lilied
Superiore manso 1
1106 Baraut, ActCUrgeU 77, pag. 166. Consagració de i'església de
Sant Vicenc del Rus: terminos quoque parrochie ... secundus ah
africana parte in terminio vallis de Lilied, terminus vero ab ocassu in
terminio viüe Gabarred
1106 Baraut, ActCUrgcU 78, pag. 167. Consagració de l'església de
Sant Julia de Cerdanyola: ab oriente primus terminus desinit in
terminio kastri de Liled, secundus ah africana parte in terminio viile
Malagnet

El col.lectiu e n -eda d e l n o m de planta llentiscle apareix e n u n
d o c u m e n t d e 983 e n u n topdnim q u e s'acompanya d e I'article: lpsa
Lintescleda. El topbnim el recullen els a u t o r s d e llAtlas historie d e
Catalunya (full 11, 1) q u e n o h a n pogut localitzar-lo a m b precisió;
e n t o t cas, és u n topbnim q u e ha d'estar situat a l a p a r t m é s alta
d e l a Muga.

El topbnim Lleret (Lladorre, Pallars SobirA) l'ha explicat
Coromines d e la següent manera: "Le n o m d u viilage d e Lleret (V.
d e Cardós), appelé Laseretum e n 1086 e t Leseret e n 1120, résulte
d e l'agglutination d e L'Aseret (ACERE~UM
'bois d'érables')" (COHOMINES-
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1965 1, pig. 129, n. 24). De fet, el topbnim es pot documentar uns
anys abans, també amb la forma Leseret, pero el que és important
de remarcar aquí, ultra els testimonis documentals que reproduim
a continuació, és que aquest topbnim seria el resultat #una base
etimolbgica *ACERETUM, formació que s'ha de considerar realment
antiga."
1069 Baraut, DocUrgell 820 (Urgeiiia 6, pig. 180): Et chamiavit
ipsa vila de Leseret ad ipsos terminos cum exiis et regressiis ... Et ipsas
franchezas que fecit ArtaUus comes in Leseret
1086 Baraut, DocUrgell 1027 (UrgeEa 7, pag. 146): V i a m igitur
Lesereti cum terminis et s e ~ c...
o
1087 Baraut, DocUrgell 1034 (Urgellia 7, pig. 157):donamus alme
Mane Urgeiiensis sedis eccicsic eiusque canonice quandam nostram
viüam nuncupative Lesereti.

El topbnim la Lbreda apareix com a límit d'una n n y a situada
a Campsenteiies (Valles Oriental):
967 CSCugat I87,72: Et est hec omnia in comitatu Barch., in viila
que vocant Campo Sentigis... et ipsa vinea: ... de aquilonis in rio qui
discurrit, de meridie in ipsa Loreda, de occiduo in CasteUo Muiiemm
ve1 in torrente
Aquest iloc té, perb, diversos hombnims; la Lloreda és, en el
sebeent docnment de 1077, u n lloc a Organyii:
1077 Miret, Organya 113, pag. 527: in comitatu Orgelli in valle
Caputense, in apendicio Sancte Marie Organiani, ad ipsa Loreda, et
abet afrontaciones...
El mateix topbnim, ara sense l'article, el retrobem, u n altre cop,
més a l'est en u n lloc del comtat de Girona, prop de Tordera:
1183 Sta. Maria de Roca Rossa 81, pag. 167: Sunt hec omnia in
comitatu Gemudensi, in parrochia Santi Stephani de Tordaria, in
Vilasclato, et in mont Laborato, et in Laureda et in Vallis
Lloreda és avui dia u n cognom catali.

9.
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LAURENM era el nom d'una part del Mons Auentinus a Roma;
ja s'havia convertit doncs en un topbnim des d'epoca ben antiga;
es troba, a més, com a nom apel.latiu en Suetoni i Plini. En la llengua
catalana actual es troba només com a topbnim. Per aixb és notable
el següent document on lloret apareix una vegada usat com a mot
apel.latiu; en el mateix document també apareix com a topbnim: Lloret
és el nom d'un lloc a la G a r r o t a
979 Arxiu de Ripoll (cit. per B o f a d . Los condes 1, pag. 101).
Testament de Miró: in potestatepredictimonasterii [St. Pere de Besalú]
subdatur...velquantum abeo... exceptusloredo quod dono ad seniofredo
filium johanne ... Et ad Oriolo fidele meo ...ipsuni alodern quc vocant
Loredo qui est iuxta Sadcrnos

Sobre Lloret de Mar i les mencions antigues del castell de Sant
Joan de Lloret hi ha una Amplia referencia de J. Botet i Sisó a la
GGC (Girona, pAg. 991). Lloret (Loredo) es troba per primera vegada
en una escriptura de 966. Ací reproduim u n passatge d e I'acta d e
eonsagració de l'església de Sant Joan:
1079 Wiage XIII, ap. 27, pag. 267: venit domnus Berengarius
Sanctae Sedis Jerundensis Episcopus ad consecrandam ecclesiain in
honorem Sancti Johannis constructam in comitatu scilicet Jemndensis
incastro que dicitur Laureto ... terminus autem huius domo ita se habet
...a meridie parte terminatur in litus maris, ab orientali p o q u e parte
concluditur in riwm qui discurrit de Laureto, a parte aquiloriis
terminatur in v d e Marina sive in ipsa Gaerneda el ipso monte
Potser també faci referencia al mateix lloc el següent document:
1066 Wiage IV,ap. 34. Escriptura de fundació i dotació de Sant
Marsal del Montseny: in comitatu Jeruridensi ... et in alio loco apud
kastrum Lauretum
Cal remarcar que en cap d'aquests documents el topbnim no va
acompanyat de l'article. Finalment trobem encara aquest topbnim
formant part del nom d'una persona:
1177 Sta. Maria de Roca Rossa 137, pig. 248: Signum Bertrandi
qui dicitur de Laureto.

LLURRIQUETO
Coromines (1965 1, pAg. 129) explica el topbnim Llubriqueto de
la muntanya d'Erill com u n forma derivada, amb metitesi, de
*LUCUBRETUM, col.iectiu de LuCuHeH, nom $una flor aipina.
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MARUNEDA

Les Morunyedes (o les Marunyedes) és e l n o m d'una partida a
S a n t Lloren$ d e Morunys c o m explica Manuel R i u ("Un topbnim
enigmatic: Marunys", BSO 25, set. 1986, pigs. 1 4 ) . D'altra banda,
e n u n d o c u m e n t d e 1030 apareix e l topbnim Marunyosa referit a
u n lloc d e Dorres (Alta Cerdanya, p r o p d e Llívia):
1030 DocUrgell 443 (Urgellia 4, pig. 149): in comitatum
Cerdaniense, in pau Liviense, in fines Edorres. Ipsa una terra in locum
que vocant Marunnosa

Els dos n o m s tenen, si m é s no, l'aparenca d e col.lectius vegetals.
El professor Riu, e n l'article citat, d ó n a u n a documentació relativament i m p o r t a n t dels segles x i m
. d e maruny, usat c o m a n o m
apel.latiu. L a reproduim parcialment s e ~ n t - n o ds e les seves mateixes
paraules (entre parentesis les notes):
1. "El primer iloc documentat fins ara amb aquest nom era a
Santa Mai-ia d'olost, on, el maig del 960, en delimitar una terra, hoin
deia que tcrmcnava cum $sus petras uel mamgos (='amb les pedres o
els marunys'), sense cap més precisió".
2. "L'ALbert Benet, en la seva tesi sobre la Ciutat de Manresa,
esmentava viries vegades, ai Pla de Bages, 'el maruny que diuen de
Joan' els anys 982, 1004, 1009, 1014, coin a limit Cuna terra en els
dorninis del inonestir de Sant Benet de Bages."

3. "Un altre document ..., datat el 8 de maig de 1043, en
esmentar els iíinits de diverses propietats al Uoc de Montfalcó, els
donants diuen que el límit ascendit per ipsos malunos, que nos uobis
momtrauimus (- 'puja pels marnoys que nosaltres us virem mostrar')
(Luis Rubio Garcia, Documentos lingüísticos catalanes, Murcia 1979,
doc. 137-VIII. AHN, Poblet, carp. 1192, doc. 3)."

4. "Rctrobcm (el nom) en una delimitació de16 termes dels
casteiis de Coscoll i dc Cabanabona ... feta el mars de l'any 1054 ... El
document (C. Baraut, UrgelliaVI (1983/1985), doc. 666, p k s . 51-52)
diu: et uadunt ipsi tennini per maiugnolio de Salomone (= 'i van el6
termes pel marunyol de Saiomó')."
5. "En la donació de Puig de Seguer ... prop de Santa Perpehia
de Gaii, fcta ... el 29 de mars del 1077, en especificar el terme, hom
diu que peruadit usque a d ipso marugnol (= 'va fins el marunyol')
(Francesca Espafiol, L a arquitectura religiosa romunica a Ea Conca de
Barberu i S e g a m tarragonina. Tesi dellicenciatura inedita, Universitat
de Barcelona, 1981, pig. 567, doc. 4)"

6. "A la fi del segle xr Iiom csmenta encara un dtre Mamniolo
al ternic dSEspinalbet,dintrc el comtat de Berga (Luis Rubio, Oh. cit.,
doc. 143-m', pig. 173; LFeud. 11 696; pagi. 209- 210)"

A aquests exemples s'hi poden afegir diversos topbnims originats
sens dubte en el mateix apel.latiu; el més conegut és Sant 1.lorenc
de Momnys (Solsones), escrit sovint M < -en documcnts antics. Tambk
podem citar una borda de Marun:ys a Sant Joan les Fonts, que apareix
documentada el segle XI, i que també menciona Riu. El topbnim
ipso Murungo aparcix en un documcnt ient referencia al terme de
Somont (la Seu d'llrgell, N t Urgell); és el mateix que els dos que
hem mencionat perb ara en singular:
1038 (orig.) Bararit, DocUrgeii 513 (Urgeilia 5, pig. ,54): in
coniitiitum OrgeUo in apiridicio de Somiiiite, in locum que dicitur in
Surriunte ... Et ipsa alia .i. sorte de terra qui ist ad ipso Marririgu

i finalment també el topbnim següent de la Segarra, un altre cop
en plural:
1107 Bsraut, DocUrgell 1246 (Urgellia Y, pig. 75): relinquo
Bernardo Bonifilio ad filio ~ u Guillern
o
Bernard terra quam vocarit ad
ipsos Maruns et u n a viriea qui estad 'l'orrifracta, in loctini qiic vocant
ad Charied et afrontat in tcrra de Eiinerig
Retrobem el sufix -OLCS en el següent topbnim que apareix en
el pergamí original que recull la publicació sacramental del testament
de Kamir jurat sobre I'altar dc Sant Joan de Cabanabona:
1101 (orig.) Baraut, Ilir<:UrgeU 1192 (IJrgcüia Y, p. 22): El
reliriquid ad Saiicte Maric Celsone ipsos al<iisdcsqui sunt a Maruniol
que cnrnparavi de Uddarcl luzfre
No és diibtós, doncs, qiie m n r u y havia estat en cl cata15 prelitcrari iin nom apel.laliu; és possible, pero no gens segur, que fos
el nom d'un arbre. El professor Riu conjeetura que es tracta dc la
morera. En aquest cas caldria partir d'un *MORONL~JM, derivat del llatí
MORUS f. 'morera', amb valor de col~lcctiu i dissimilat en ina,r-.
Coromines (UECat s.v. 'ronya'), a propbsit de I'alternanca dels sufixos
- m ~ u s i -ONECS, compara el toponim catali Morunys amh el castelli
La Moranya, pero no dóna més explicacions. Potser es podria atribuir
a m,amny el significat col.lectiu 'd'esbarzerar d'esbarzers de móres';
llavors les illorunyedes seria un col.lectiu format sobre un col.lectiu,
o miUor un col.lectiu emfasitzat. Res, perb, no és clar ni tan sols
que sigui un iiom que designi una planta.
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En u n document de 1033, editat per Miret, apareix la frase ad

ipsa marunnecla.
1033 Miret, Organyi 21, p k : 423: in comitatu Orgello, in valle
Nempas, in valle Fevano, in apendicio de Sancto Iuliano, in locum que
vocant mediano ad ipsa mamnnecla
Aquesta forma no respon e n principi a cap col.lectiu vegetal n i
és tampoc u n toponim transparenten cap altre sentit. H i ha tanmateix
la possibiiitat que es tracti d'un error de lectura o de copia per
marunneda, error que és ben fAcil que es produeixi (vegeu per exemple
I'article de Soberanas (1980, pig. 167) on apareix, en u n cas invers,
una lectura lintisdel per linhclel). En aquest cas es tractaria d'un
toponim analeg amb els que acabem de comentar, situat, pero, a
la vall de Cabó (Alt Urgell).

La vila de Mentet (Conflent) apareix molt sovint en documents
d'urgell, des del segle N; en aquests documents cal destacar la practica
unanimitat e n la grafia e d indicadora d'un col.lectiu en -m,
en
aquest cas del nom de la menta.
.
Et a Bernard
1026 Baraut, DocUrgell 405 (Urgellia 4, ~ i g 112):
fiio meo remaneant ipsi aiaudes de Mented cum ipsa ecclesia et ipsum
aiaudem de Agerri
1030 Baraut, DocUrgeU 434 (Urgellia 4, pAg. 139): Et iussit dare
a Bernard fiio suo ipsum alaude de Mented curn ipsa ecclesia
1041 Baraut, DocUrgell 534 (Urgellia 5,pAg. 70): Et in chomitatu
Confluente in villa que vocant Feges sive in Follano ve1 in Mented sive
in Saorra
1051 Baraut, DocUrgcll 643 (Urgellia 6, ~ k
28):
. in comitatum
Confiuente in d a Annerr et in villa que vocant Feges sive in d a Folla
ve1 in Mented sive in Saorra
XI - XII (o+) Baraut, DocUrgell 1189 (Urgellia 8, pig. 114): Et in
villa Mented mansos duos

Mdlet és a w i en dia u n cognom que s'ha d'haver originat e n
iin topbnim col.lectiu de mil1 amb el sufix +t. Akí h o explica també
el DCVB. En el DECat (S.V. miü) Coromines també menciona el mot,

indicant que cal descartar la teoria que es tracti d'un cognom portat
de Franca i que cal considerar-lo un col.lectiu de mill. El problema
és que no sembla possihle localitzar a m i dia cap topbnim amb aquesta
forma en el domini catala.

El cognom Mollfillleda l'explica Moll (1982, pag. 237) a partir
d'una deformació de marfulleda, col.lectiu de marfull. En el DECat
(s.v. marfull, acceptant per tant la hipbtesi de Moll) s'esmenta el "gran
i antic mas de Mollfulleda (entre Arbúcies i Cladells, en el límit de
Guiüeries i Selva)" i més aval1 s'explica que en aquest topbnim la
síl.laha inicial MolL es pot deure en part a l'etimologia popular i
en part a la "influ&ncia de la u i de la 11 següents". Moreu-Rey, en
la ressenya que fa de I'ohra de Moll (BSO 11, 1983, ara reeditada
en Mok~ii-1991h),propasa, pero, una altra explicació: "per Mollfilkda cal recusar la hipbtesi de la pig. 237 i assimilar-ho al Montfillkda
de la pig. 146 (és antiga casa i famíha del t e m e d'hb~ícies)".

En dos documents del segle x referits a les Preses (Garrotxa)
apareix el mot nespokda, precedit de l'article, en una frase similar
que inclou també el mot avellaneda.
926 (orig.)AMontserrat, perg. Bages, n"O10: per hancscripturam
donamus tibi ... ipso pugolo et ipsa avellaneda et ipsa nespoleda
957 MNHistóricas XI 114, pig. 188:alaude quem abeo in comitam
Bisulduuense ... id cst uiUa Presas ... et ipso puiolo et ipsa auelaneda
et ipsa nespoleda
En aquests contextos semhla qne es podria tractar de mots
apel.latius i no de topbnims. Tanmateix els autors de l'Atlas Hist6ric
de Catalunya (mapa 10, 1) identifiquen aquest mot amb el lloc
anomenat la Nespleda (a el Soler, municipi de les Preses, Garrotxa).
Sanespleda amh l'article procedent de IPSE i amb la grafia
aglutinada és actualment un cognom catala.

El col.lectiu en -e& del noguer o noguera ja apareix com a nom
comú en un document del 876 amb la forma nogaretas, i s'ha
mantingut com a tal fins a l'actualitat.
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876 (ex c h a d a r i o monasterii Aruicnsis) Marca ap. 35, col. 798:
quia infrontat ipse Pdaciolus cum ipsas terras uel cum ipsas castenatas
@er -anetas)et nogaretas de una parte in no quem nuncupant Ferrario
E n els altres dos documents recollits que reproduim a continuació
(l'un és copia de I'altre) sembla que noguereda s'hauria de considerar
nom comú, tot i que cls editors h o escriguin amb majúscules, ja que
apareix el nom d'un lloc a m b la indicació "a costat de la noguereda".
boschos et castannarios et
994 (orig.) ACA Ramon Borrell, n":
olzinas in loco ubi dicunt Nogerac iusta ipsa Nogereda et ipsa medietate
de ipsa Olzeda qui est in ipsa Corbeira...in comitatumAusona ...in u d e
Ausorc
1068ACARamonBerenyer 1, n"11, LFeud. 1394.,pig.413 (cit.
per Balari, Orígenes' pag. 21 1): hoschos et castannarios et elzinas in
loco que dicitur Nogerola. iuxia ipsa Nogereda

NUCEI.UM, col.lectiu de NX
'nogucr', apareix ja e n llati a Estaci.
El trobem com a nom d'un riii, afluent del Llobregat, en u n document
de Ripoll datat el 888; és u n document fals pero confeccionat abans
de 982:
abans de 982, ACondal 5, pig. 109: in pago Bergitano ... Et in
eodem comitatu ecclesias sancti Vicencii, que est consecrata et sancti
Iohannis; habet affrontaciones...de dio veto latus per ipsa serra
superius nominata et infundit per ipsa serra usque in rio de Noceto et
pcrvenit usque in flutnen 1.uhrigado

Els següents documents potser no fan referencia al mateix lloc:
907 Baraut, ActCUrgell20, pig. 76. Consagració de l'església de
Sant Martí d'Avia: F.t cgo Wasconius et uxor mea Argesinda donamus
tema plantata et ad plantare cultum et incultuni in locum que dicitur
Nocetu, qui est iuxta vinea sancti Vic<r:rilii
970 StLlorena 29, pig. 190: Et iusi dar¡ ad Bardina clerico ipso
maso de Noceto, cum ipso clauso
Actualment existeix el cognom N»et (escrit a m b diverses variants
graliques) que correspon a aqnest mateix origen, amb la perdua
normal e n catala de la consonant del grup FE- abans de l'accent.
Aquests topbnims han de ser de formació molt antiga ja que Nüx
'iioguera' va ser ben aviat substituit per NCARU. D'altra banda existeix
h m b é el toponim Noedes (Conflent) forma paral.lela, e n la seva variant
plural i femenina, a l'anterior.

Oliveda
Oliveda és el nom d'un nucli de població a Macanet de Cabrenys
( N t Empordi), lloc q u e j a apareix documentat el 952 e n una donació
a l'església de Camprodon.
952 (Citat per Bmu-1961, pig. 160): intra iines vcl terminios de
Machanedo in locum quem vocant Oliveda
D'altra banda, oliveda apareix també e n el baix ilatí catala com
a nom comú, ja des de 966: En alguns d'aquests textos es pot veure
clarament com és u n nom comú ja qiie apareix en enumeracions
de vegetals o s'especifica que es tracta d'un conjunt d'oliveres d'una
manera ben explícita; per exemple en el document de 1086 s'indica
el destí del fruit que produeixi una determinada oliveda.
966 StLlorenc 25, pag. 188: et cum iliomm pertinentiis et plurima
planta, oliveta, linarios ...
1056 LAntiq. 11413, f. 140 (Mas 706): et conccssit ad Maria ct a
Luciana et a Rlidgards f i a s que fuerunt de Blidgards, omnem alodium
suum quas abebat ... id sunt terris et vineis, riiviris, oliveta. molinis
1086 Wiagc IX, ap. 19,pag. 266: et laboretipsos olivarios qui sunt
in ipso orto, et faciat bassam, et de ipso fructo, yui fiicrit dc ipsa oliviia,
habeat Sanctum Michaelem ipsas duabus partibus
Pel que fa a la llengua actual, cal fer notar q u e Coromines (DECat
S.V. oliva) registra el nom comú oliveda com a forma de col.lectiu
usual al Rosselló. Joan Amades té un recull de poemes tihiiat L'Oliveda
(1934).

La forma O
L es troba
~ ja e n Cató i Varró. En el llati medieval
catali apareix també d g u n e s vegades com a nom apel.latiu:
956 CSCugat 1 45, pag. 41: est autem hec alodiuni .. cum terris et
uineis atqoc oliuetis, cum boscho et garicis, et aliis diuersi generis
arboribus ... i n coinitatii Barch. in terminio de Kastruin Vide
1056 LAntiq. 111 272, f. 105 (Mas 704): Ipsuni catnpum de terre
obtime qui est in burgo Barchinone civitatis, sihis iuxta ecdesiam
Sancte Mane que est inlitore maris ...cum ipsis casulis et urtis que infra
predichim campum sunt et cum ipsis oliuetis ct arborihus varii gcricris
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Aquest apel.latiu s'ha mantingut fins a l'actualitat, encara que
no sigui la forma general de tot el territori. Coromines (DECat s.v.
oliva) registra olivet, en funció d'apel.latiu ('olivereda'), com a forma
predominant a 1'EmpordA i a la Garrotxa.
No és fAcil de decidir si l'olivet que apareix en el següent document
d'urgell, referit a Cerc (Alt Urgell), de 863, és u n topbnim o u n
nom apel.latiu; el fet que aparegui amb article i en el gir "sota l'olivet"
pot fer pensar que es tracta més aviat d'un nom comú:
863 (orig.)Baraut, DocUrgeU 22 (Urgeliia 2, pig. 35): vindo vobis
terram meam quam abeo de proprium in territorio OrgeUetano, in villa
que dicitur Cerco, subtus ipsum olibeto.
Olivet apareix també com a topbnim en dos documents de Sant
Cugat; u n d'ells, i potser també el de 1021, es refereix a u n lloc
#Olerdola no identificat.
1021 CSCugat 11 483, pag. 131: in chomitatem Barchinona in
terminio de Oiiveti ve1 in eius terminos

1218 CSCugat 111 1287, pig. 403: in terminio castri de Olerdula...
specialiter in manso de Oiiveto

Olzeda
Olzeda ( ~ ' I L I C ~ A )apareix com a nom apeblatiu en alguns
documents dels segles x i XI:
968 Junyent, DipVic 387,323: et ipsa terra que est in ipsa Serra,
et ipso boscho nim ipsa olzeda ... remaneat ad viro meo Langovardo
1033 Miret, Terrassa 83, pig. 486: vindimus tibi kasas cum curtes,
solas et suprapositos, et terras et vineas et omnis generis arboribus
similis et dissimilis et olzeda et ortos
994 (orig.)ACA Ramon BorreU, no 3: boschos et castaunarios et
olzinas inloco ubi dicunt Nogerae iusta ipsa nogereda et ipsa medietate
de ipsa olzeda qui est in ipsa Corheira ... in comitatum Ausona ... in
u d e Ausore
En altres documents apareix com a topbnim; en els de 978 i 1038
Elzeda és el nom d'un lloc a prop de Joanet i Arbúcies; en els
documents de 1066 i 1096 Olzeda és el nom d'un lloc a R i p e
llet.
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886 DipCarol 11, pag. 140: in supradictum wmitatum Genindense,
villam que vocatur Elzeda cum omnibus adjacentis suis
978 Jun~ent,DipVic 445, ag. 372. Butila de Benet VI1 a favor de
l'església de Vic: Finis autem totis ipsis episcopati hec sunt: ... et
pemenit ad terminos qui est inter Iohanettu et ipsa Elizeta, et pemenit
in fines de Arbuties
1038ACA Ramon Berengiier 1, n"4: usque ad terminos qui sunt
inter Iohannetum et ipsam Elzetam et venit in finibos Arbucie
1066 Wiage IV, ap. 34, pig. 31 5 . Escriptura de fundació i dotació
de Sant M a r 4 del Montseny: in comitatu Barchinonaensi apud locum
Palacium, ad ipsa Olzeta
1096 CSCugat 11 760, pag. 419: in comitatu Barchinona in
parroechie s. Stephani Palacii in loca vocitato Todberto atqne Rorcd
... et ipsa medietate de ipsa Olzeda
1137-1154 Marques, Roses 3, pag. 31: usque locum que vocatur
Farela et descendit ad coUum de Ulzeda sicut aqne undique dicurmnt
Per a la forma d'aquest mot, especialment en comparació amh
els altres reflexos ~ ' I L I C E T A com és ara auleda, vegeu el comentari
que e n fem en el punt següent.

El col.lectiu ILICETLIM es troba ja en Ilatí e n Marcial. El seu reflex
catali olzet (escrit olsedos i olzeds en la documentació) es troba en
els dos documents que hem recollit de 1058 i 1092 clarament usat
com a nom apel.latiu; aixb és prou notable perque ja des d'aquesta
epoca la tendencia és a formar els noms apel.latius en femení.
1058 k t i q . 111 40, fol. 18 (Mas 742): propterea irnpignoro tibi
terras et vineas cuitas et heremas et niviras et olsedos, et omnia genera
arboribus
1092 Alturo Sta. Anna 11 130, pig. 147: dimisit ... simul cum ipsas
casas ... et trilias et cum ipsos olzeds qui in circuitu sunt et cum ipso
molino de ip6o GOI~O
Actuaiment Elzet, Olzet (amb diverses variants) és cognom.
que s'ha produit
Tant Olzet com Olzeda n o mostren el pas -12- a -d.
en formes com aulet o auleda (cf. supra). Ja hem comentat en
mencionar el topbnim Aulet que aquesta llei fonetica la situava
Coromines en "un ampli territori que va des de la Val1 de Ribes
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fins a Pineda, e n el Maresme, comprenent la Garrotxa, Osona i les
pig. 216).1° Tanmateir aiguns dels
Giiilleries" (COHOMIN'S-1971,
topbnims que hem recollit en l'apartat anterior es troben en una
zona on hauria de tenir vigencia aquesta llei fonetica que comentem.
D'altra banda, pel que fa a la seva forma, e n aquestes variants e n
0 6 la presencia de la o- inicial s'explica per la influencia de la velar.

El col.lectiu femení de l'om és rar. En el següent topbnim es
manté la -L. de la forma etimolbgica ULMUS.
1092 ACA Ramon Berenguer 111, nQ9: de occiduo namque afrontat
in parroechia Sancti Martini de Oheda
Omet

El topbnim Omet es documenta molt abundantment, des de

969, com u n lloc a PolinyA del Valles (Valles Occidental).
969 Alturo, Sta. Anna 11 2, pig. 14: vindimus tibi d a Pauleniano
adfrontat ...de meridie in terminio de Olmedo ve1 de Sancta Maria
1007 Marca, ap. 156: castrum vocitatum Barberano... a part
orientis in ipso torrentc qui vadit per Olmedo, id cst, aqua dueto
1040 Aituro, Sta. Anna 11 50, pig. 53: Et est in comitato
Barcinonense, in Vallense, in locum que dicunt infra termine de
Poligna. Et afrontad ... de miiodie in termine de Sancta Mana Antiga
sive in Oimedo
1066 Alturo, Sta. Anna 11 87, pig. 100: Et cst hec omnia in
comitatu Barchinone, in parrochia Sanct Saivatoris, in locum que
dicunt Olmeti
1066Aitur0, Sta.Anna1189, pig. 102:in comitatu Barchinonense,
in Vdiense, in parrochia Sancti Salvatoris Polinnanensi ... in vocativo
loco Olmet
1068 Alturo, Sta. Aiina 11 95, pag. 111: in comitatu Barchinona,
in Vdiense, in parrochia Sancti Saivatoris Poliniano, in vocativo loco
Olmeti
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1084 (orig.) Alturo, Sta. Annd 11 121, pig. 139: vendoque vobis
terra cum arboribus et urtis, quod abeo in comitatu Barchinone, in
Vdense, in termine Poliniano, in loco nunciipativo Olmeto

1121 CSCugat 111 856, pig. 55: Concedo ad sepedicta iixor niea ...
ipsuiii mciiin alodiurri qiiod abeo in Olmed sicut est de ipsa riera
vocitata Olmed ... bt: ipsas mcas dccimas de predicto alodio ve1 de aliis
locis quas abeo et teiicu in valie Olmed dimito a S. Mane Antiqua.
Concedo ad Ospicio de Iherusalem ipsos 11 mansos ... sicut est de rio
Olmed usque in rio Cailidis
Segons J. Alturo (1990) el topbnim es conserva com c a n,'Omet
n'0mel de Baiz i en el nom #una riera.
E n u n document de 1092 de Vic apareix un altre topbnim Olmed
a Balenyi.

de Dalt i c a

1092 ACVic, I.Dot. f. 11 3, col. 2: ir1 comitatu ausone inparrochiani
Sancti t'ructuosi de Bylennano in loco iamdicto Olnied ... niedietaicm
cuiusdam mansi quem vocant Olmed
L'Ometo és tambC u n nom de lloc a Unarre (topbnim e n que
cal destacar el manteninienl de la -T. i la conservació de la -o), i
una forma paral.lela és també cognom achiai, escrit, pero, a m b
diverses grafies ( H u m e ~ ,Homet, etc.).

La forma en -ETUM corresponent al col.lecLiu de riniis ja es troba
e n iiatí: PINETUM a Properci, Ovidi... E n catala és ben viva la forma
femenina com a nom apel.latiu; per contra, la forma masculina n o
es troba ni com a apel.latiu ni com a topbnim.
El lloc més conegut a m b aquest nom és Pineda al Maresme. Molts
dels documents rccoiiits l a n referencia a aquest Uoc.
898-917 ACoridal 9, pig. 118: in comitatu vero Aiisonense ..viUam quoque quam nuncupant Ulinos seu ct Viiurn ... [in comitatu]
Gerundense loco quem Pineta niincupant
993Baraut,DocUrgell232 (Urgcliia 3,pig. 61): Et a cenobio sancti
i'auli in Maritima remaneat ipse meus alaudes quod abeo iii Maritima,
qui est de ipso termine de Vdar de Ramio usque ad ipso termine de
Pineda

1066 Wiage N , ap. 34. Escriptura de fundaciii i dotació de Sant
Marsal del Montseny: et in Tordariam loco quem dicunt CaseUas et in
plano etiam apud Pinetam
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1093 ACA Kamon Berenguer 111, n"5: et alium meum alodium
quem habeo in parrochia Sancte Marie de Pineda
Iterum namque damus
1099 ACA Ramon Berenguer 111, n"4:
vobis sacrarios dnos ad portam ecclesie sancti Petri de Pineda cum
affrontacionibus earum ... Est namque predicta omnia in comitatu
gemndensi in parroechia Sancte Marie Pineda... Habent namque
terminio et affrontacionesa parte orientis in collo de Bancail a meridie
inundas maris. Ab occiduo in ipsa riera de Pineda. A circio in Palomera
Els autors de i'Atlas Historie d e Catalunya citen u n document
de 898 on apareix la forma P i n e t a ~referida a Sant Miquel de Pineda
(a Sant Feliu de Paiierols, la Garrotxa). Un altre topbnim documentat
molt més tard és el que apareix en u n document de 1159 on la
Pineda és u n nom de lloc a prop de Poblet.
1159 CPoblación 113, pag. 166: Affrontat autem a parte orientis
in termino de Pobleto sive in ipsa Pineta
Com hem dit, pineda és el nom comú usual en catali, encara
que conviu amb altres formacions creades amb altres sufiios (a?,
ada) o amb el mateix -eda: pinareda (forma més local) (per aquests
apel.latius vegeu i'apartat 2 del capítol XI). Aquest mot es documenta
com a apel.latiu des del segle m.

Poblet
El col.lectiu POPULETUM es troba ja en Ilati, en Plini. Sobre el
topbnim catali Poblet (municipi de Vimbodi, Conca de Barberi),
conegut sobretot pel monestir cistercenc, cal observar que esti format
directament sobre aquesta base llatina i no sobre cap de les diverses
variants dels noms actuals del pollancre en catali.
1153 CSCugat 111990, pag. 168: Sig+num Geralii, prior de Pobled
1155Alturo, Sta. Anna 11 292, pag. 321: donamus Domino Deo et
monasterio Sancte Marie de Pobleto et tibi Grimoarde einsdem loci
abbas
1159 CPoblación 113, pig. 166: Affrontat autem a parte orientis
in termino de Pobleto sive in ipsa Pineta
1177 CSCreus 197, pag. 196-197: Sit notum cunctis quod hoc est
compositionisinstrumentum quod factum est inter domum Populeti et
domum Sancte Crucis ...Liceat etiam oves domus Populeti inde habere
transitum

1184CPoblación 171, pig. 239: ipsum castrum et fortitudinemde
Velosello versus Populetum et versus Vailemclaram

Poboleda
Poboleda és el nom d'un municipi del Priorat. Com l'anterior
sembla format directament sobre una base ilatina POPULETA i no sobre
un nom catala. En el següent document és de destacar la presencia
de l'article que acompanya aquest topbnim:
1180 CPoblación 161, pag. 223: a meridie in termino Falcet, ab
occiduo in ilia Poboleda
És ben notable que el tractament dels dos noms de lloc, Poblet
i Poboleda, separats solament per la serra de Prades, sigui, pel que
fa al tractament de la vocal pretdnica, diferent.

Sobre el fitdnim poll 'poilancre' el catala crea el col.lectiupolleda.
En el DCVB es recull polleda com a nom apel.latiu citant un text
de contes del Vallespir de Mn. Casaponce, text on també apareix la
forma col.lectiva uimeda. De fet, les formes més habituals per designar
el col.lectiu d'aquest arbre semblen ser poUereda o pollancreda.
Per al mateix arbre existeix la denominació clop que es troba
a la zona dels Pirineus occidentals i que és un mot que es documenta
ja des del segle xi (DECat s.v. poll 111). Corresponents a aquest mot
Coromines (loc. cit.) registra dos topdnims (la Clopeta a Isavarre i
Clopeta a Espot) que presenten el sufix -ETA amb conservació de
I'oclusiva sorda.
El fitdnim poll s'explica (DECat, s.v. poli 111) per una variant
*POCLU; els tipus com cbp per una variant *COPLU o *CWPPU, sempre
segons Coromines. Tots designen el mateix arbre que el llati POPULUS;
el mot pollancre només esta documentat tardanament en catala.

Els col.lectius del nom que designa la pomera presenten la dualitat
queja bem comentat en altres casos per noms d'arbres fmiters. D'una
banda existeixen com a cognoms catalans les formes Pomeda i Pomet
creades directament a partir de poma i d'altra banda existeixen també
Pomaret com a cognom i Pomareda també com a cognom i com a
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toponim (Pomareda és el nom d'un mas a Castellnou (Rosselló) i
el d'un volci a la zona d'0lot (la Garrotxa). La possibiiitat de crear
col.lectius a partir del nom d'arbre amb el sufix -mius o a partir
de la forma arcaica cense sufix també I'hem comentada per les parelles
Castanyeda / CastanyererEa.

Sobre el nom arcaic de I'arbre, préssec, s'ha creat el col.lectiu
pressegueda que apareix com a topbnim en el següent document
d'urgeil de la segona meitat del segle XII que aparentment fa referencia
a Montferrer (Alt Urgeil):
1188Baraut.DocUrgeil 1836(Urgellia10,pig. 339): Unavinnarum
est ad ipsn prcssegeda et affrontat de .i. parte in vinna Gielmi de
Vaüorsa

El col.lectiu en - ~ m
de pruna 'pruner' es troba representat en
la toponímia en la vila de Prunet (comuna de Bellpuig, prop de Vinci,
Conflent). Aquest és un topbnim que es troba documentat des de
bcn antic:
869 DipCarol 11, pig. 360: in pago Russilionense, id est uillulain
que uocatur Pmnetus cum suo uiiiarc Domnolino uel cum omnibus
eorum appenditiis
El matcix nom, en la seva forma femenina Pruneda, és actualment
cognom. Cal observar que tant un com l'altre estan creats sobre el
fitonim pruna 'prunera' i no sobre el nom actual de I'arbre amb
el sufix -ARIA. D'altra banda, encara que no pertanyi al domini lingüístic
catala ni, per tant, mostri iina evolució propia d'aquesta Ilengua, cal
mencionar el topbnim Pruedo a la Val1 $Aran, paral.lel al que
comentem.

Els col.lectius del nom de planta romaní es troben representats
en la toponímia catalana sota diverses formes. Els col.lectius formats
amb els sufiios -EI.LM / - K ~ Ahan sofert, pero, evolucions diverses que
en dificulten la identificació. Coromines (1965, 11, pag. 20 i DECat,
S.V. romaní) explica que, a partir d'un col.lectiu *Romanineda (o
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*Romaninet e n la fornia masculina), s'hauria produit u n a haplologia
d'on resultaria u n a forma c o m Ronianeda (Romanet) i seguidament
u n a metitesi, d'on resulten Rarnoneda (Ramonet). Coromines n o cita,
e n cap dels dos ilocs q u e h e m citat, topbnims amb la forma Roma-,
q u e tanmateix t a m b é existeixen i són precisament les formes q u e es
documenten des d'antic.
Romanet
Romanet és el n o m d'un t u r ó situat p r o p d'Horta, sobre Canyelles.

El topbnim es troba documentat d e s del segle X, juntament a m b altres
topbnims propers (Horta, Canyelles, [Sant Genís dels] Agudells):
998 CSCugat I 331, pag. 279: in tertninio de Orta ... de parte circi
vadit per summitates de ipsas serras qui sunt super Acutellos et super
Orta et super Ramanemm et super Canncllae
1040 CSCugat 11 552, pag. 212: de parte circi vadit per sumitates
de ipsas seras que sunt super Acuteiios et super Orta et Romanetum
1043 CSCugat 11 562, pag. 225: et ipsa alndia qui sunt in predicta
Orta ... de circio vadit per summitates de ipsas serras que sunt super
Acuteiios et super Orta et super Romaiietum et super kannellas
post. a 1164 Aituro Sta. Anna 11 373, pag. 394: dimito fiio meo
Kaiinundo doiniim de Koinaneto et cainpiini et totu~nquanturn habeo
et habere debeo in Romaneto
E n t r e els documents q u e citem a continuació, almenys el d e 981
fa referencia a u n altre lloc:
974 CSCugat 1 104., pig. 85: Id estvinea quod hahebat in terminio
de villa Romanido simul cum ipsa hereditate
981 CSCiigdt 1 139, pig. 117: Et diiim alaude quod ille habchat
in locum Calles ve1 in locum Romanedo ve1 ad ipso Pratello iussit ad
cdin hdbcre sine uUum convintum
10.11 LAntiq. 11 263, f. 88 (Mas 526): affrontat namque omnia de
parte circio in via qui pergit a romanedo
1048 LAntiq. 11 218, f. 76 (Mas 613): affrontat ipso alaudo ... de
aqiiilonis in via curribile qui pergit a romanet

1055 LAntiq. 11 729, f. 229 (Mas 693): itemm dono prefate
canonice domos quas habeo in romaned
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Ramomda és el nom d'un despoblat al nord del poble d'Anya
(la Noguera) i és el nom Cuna "pagesia cap dalt de la Baronia dc
Rialb" (la Noguera) (DECat, S.V. romaní); és també cognom.

Rodoreda apareix com a nom apel.latiu en un text pertanyent
als Jocs Florals de 1863, citat pel Diccionari Aguiló (el camillarzt deu
obrir-se p m entre brosses y rodoredes de antich y pobladíssim bosch).
El DCVB registra també rodoreda (Kipolles) i la forma originaria
roldoreda 'bardissa on predomina el roldor'.
Rodoreda és cognom repetit i, segons Coromines (DECat S.V.
roldor), també topbnim; és el nom d'una masia a Oix (la Garrofxa).
El catali roldor procedeix de *RORFT~:RIC,del Ilatí RHUS TYRIUS (DECat
S.V.).

El topbnim Romedo que correspon a una partida de Lladorre
(Pallars Sobira) és, segons Coromines (1935, pag. 329 i DECat s.v.
romeguera), un col.lectiu de roma (procedent del Ilatí RmfEx -ICEM),
nom de planta distinta dc la romeguera pero provinent, el nom, de
la mateixa arrei. Potser es podria partir d'un coi.iectiu iiatí RUMICETUM.

El col.lectiu de la rosa, ROSETLIM, apareix ja a les E ~ I O ~ U P Fde Virgili.
El mateix nom el trobem en la toponímia catalana, concretament
en dos llocs diferents, documentats els dos des de ben antic. En I'acta
de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell apareix u n Roseto
que s'identifica amb el topbnim actual Roset al terme de Vilada
(Berguedi):
ca. 860 Baraut, ActCUrgeU 2,pig. 52. Acta de consagració dc Santa
Maria de la Seu d'urgeli: Igitur tradimus atque condoianiiis omnes
parrochias Bergitanensium pagiim ... cum Gardiloric, i t Roseto atque
kastro Adalasindo sive illa Noz
També fa referencia al mateix Uoc el següent document de Vic:
R96 (orig.)Junyent, DipVic 608,pig. 518: in cornitaturri Bcrgitano;
in v d e Rosedo in fines de viüa Equiiianis, in ipsa connamina. Et
adfrontat ... de 1 parte in rivo Pedredo et de 11 in rivo de Villalada et
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de 111 in monte Sabadello et de quarte in rivo de Canameros
L'altre topbnim Roset correspon actualment a una masia del terme
municipal de Sant Ferriol (Garrobra), sitnada a l'oest de Fares, lloc
amb el qual apareix sovint associat e n la documentació antiga; és
u n topbnim que es troba documentat repetidament des del segle x
(els autors de l ' A t h Historic de Catalunya citen u n document de
966 amb la forma Roseto referit a aquest lloc):
969 MNHistoricasXI,ap. 155. pig. 215-216:alodem in comitatum
Bisuldinense, et in parrochia Sancta Marie de Faris, in locum quem
vocantum Roseto
977 Marca ap. 124, col. 920 = MNHistoricas 11, ap. 5, pigs. 205208: alodium meum quod dicitur Fares, et ipsum quem habeo in
Roseto ve1 in ViUamala
979 Arxiu de Ripoii (citat per B o f a d , Los Condes 1, pig. 100):Et
ad cenobium S. Petri qui est justa castro Bisnlduno (per Bisulduno) ...
donare faciatis per spcripturam legitimam alodem meum que dicunt
phares et rosedo cum terris et vineis totum ab integro.

Roureda
En la publicació de l'original de l'acta de consagració de Sant
Martí de Tost de 1040 apareix la forma rouedu que potser cal llegir
roureda o potser millor rou(er)eda (amb l'omissió d'un signe
#abreviatura o una lletra a l document). En aquest cas seria la forma
més antiga documentada (el DECat recull la de 1190).
1040 (orig.)Baraut, ActCUrgeU 49, pig. 123. Acta de consagració
de Sant Marti de Tost: Et dono ego Sidela .I. pecia de vinea qui est in
ipsa roueda
1190CPoblet 144, pig. 84: donamus ...totumquantum hahebamus
et habere debebamus in ipsa roereda ... Hanc supra dictam roeredam
ciim omnibus terminis suis diffinimus at omnino laxamus vobis
Actualment la Roureda és u n lloc del municipi de Sant Gregori
(Girones).
Rouret
Sernbla que cal identificar amb el col.lectiu Rouret el següent
nom de lloc a Sant Esteve de Ripollet:

1096 CSCugat 11 760, pig. 419: in comitatu Barchiiiona in
parroechie s. Stephani Paiacii in loco vocitato Todberto atque Rored
... et ipsa medietate de ipsa Olzeda
En tot cas, cal constatar l'escassíssima presencia de les formes rouret
i roureda en la docurnentació antiga i també en la toponímia, cosa
que contrasta amb la importantíssima presencia de la forma sinonima
rouira (vegeu, en el capítol segon, l'apartat dedicat a aquest mot).

El col.lectiu en -eda de cebolla 'planki bulbosa silvestre' el trobem
com a topbnim corresponent a una val1 d'Erill (Alta Ribagorca), escrit,
pero, habitualment Saholleda (cf. DECat s.v. ceba). També cal mencionar aquí, encara que tant pcr la seva forma lingüística com per
la seva situació geogrifica sigui u n topbnim que no pertanyi al catala,
el circ de Saboredo a la Val1 #.kan que és un topbnim paral.le1
(amb el sufix masculí i cl tractarnent fonktic propi del gascó).

Els col.lectius en -E.~.I~M/ -ETA del salze es presenten en la toponímia
i en la llengua catalana amb formes diverses que cal comentar
detailadament.
Abans que res, cal fer una referencia a la possibiiitat que tenia
la Uengua llatina de formar un mot que designa el col.lectiu del salze
amb la forma SALICTUM. Ja fa temps Aebischer (1949) va estudiar la
repartició que tenen les formes procedents de SALICTUM i de sAi.icm-ni
en les ilengües rominiques i va arribar a la conclusió que els
~ ~trobaven només en la llengua i en la
continuadors de S A L I es
toponímia d'alguns dialcctes d'ltilia. En una nota a aquest estudi
Piel (1949) explicava que, efectivament, SALIC~L'M no té representants
en la toponimia a la Península Iberica.
Amb tot, sembla que si més no algunes restes d'aquests col.lectius
podrien haver sobreviscut en la toponímia catalana i d'altra banda
també és freqüent l'ús d'aquest mot en el Ilati medieval catali.
D'exemples de l'ús d'aquest mot, fins i tot com a apel.latiu, en
el llatí medieval catali podem citar els següents:
Y66 IlipCarol 111200 (WiageX, 22 1)(Bonassie368): vineis, terris,
... pratis, pascuis, silvis, saiectis, arharibus pomiferis et infructiferis
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1012 Baraut, DocUrgell 324 (Urgeiiia 4, pig. 38): concedimus ...
iam prephatum episcopatum sanctae Orieliensis ecclesiae ex integro,
cum omnibus suis hcdificis ..., paiudibus et pantanis, saiectis, puteis,
fontibus, ...
1040 Baraut, ActUrgeU 51, pag. 128: Id sunt ... campis, pratis,
pascuis, silvis, salictis, aquis, puteis ...
1064 Baraut, DocUrgeU 754 (Urgeiiia 6, pag. 124):facimus Sancte
Mane Sedis Urgellitane hanc cartam excacuacionis ac delibcracionis ex
propio salicto ... sic cx ipso salicto hanc exvacuacionem peragimus ut
amodo perpetuam haheat valitudinem
També podria correspondre a aquest mot la següent lectura d'un
document d'urgeii, que, si es tracta d'un error d e copia o d e lectura
per salectis, seria el text més antic on apareix:
[951] Butlla papal. Ed. C. Baraut. Urgellia 7, pig. 529: terris,
campis, pratis, paschuis, silvis, saletris, arboribus pomiferis, fructiferis
ve1 infructiferis diversi generis...
Davant d'aquestes formes ens hem de preguntar fins a quin punt
el mot era n u en la llengua i per tant usat espontaniament o bé
si era recoiiit en iiistes de béns purament formuliries (0bServem que
e n moltes d'aquestes enumeracions apareix u n mot com pascuis
evidentment artificiós; en canvi l'ús de salicto sembla més espontani
en el document de 1064).
De totes aquestes formes cal observar, en primer lloc, que són
precisament les més antigues les que presenten una vocal tonica
grafiada com a e-.
Pel que fa a la toponímia Coromines (DECat, s.v. salze) observa
que hi ha alguns topbnims catalans procedents del col.lectiu SALIC~UM:
així Salit (prop d'Eiiveig, Cerdanya) i Sulito, amb la conservació de
la vocal final, e n diversos iiocs a la riba de la Noguera Pallaresa.
Coromines també explica com a procedent de s A L r m el mot salit
q?ie documenta e n diversos Uocs com a apel.latiu designant el salze;
es tractaria d'un trasllat semintic similar al de FILiCI'uM > cast. helecho,
on es passa del col.lectiu al nom de planta simple.
Per altra banda, el topbnim Saleto apareix com el nom d'un lloc
al terme de Castellar de la Ribera (Solsones):
1024 Baraut, DocUrgell 393 (Urgeiiia4, pig. 101):vindimus vobis
molinarios, qui sunt in comiíatu Orgeiio in apendicio de sancta Eulaiia
ve1 de Castelare, in loco TIC dicitur in rivo Auotes ad ipso Saleto, qui
nobis advenerunt de compiiracione de Gotafredo condam
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Cal comentar ara I'existencia en catali de derivats de SALICFI.UM
- SALICETA, tant en la iiengua comuna com en la toponímia. Aquests
derivats presenten diversos rtsultats fonetics. Coromines (1971, pigs.
212 i següents) estudia el tractament del grup L+c".' resultat d u n a
síncopa: si la síncopa és medieval perb anterior al segle x, el grup
evoluciona en -1dz- que passa a -12.; llavors el resultat de SALICEM és
salze i el de SALICETUM és salzet. Perb si la síncopa és més tardana,
la palatal assibilada es conserva en forma de -d. passant per una
-d. fricativa; aixi s'expliquen els topbnims Saldes i Saldet. IIi ha, perb,
una zona dialectal catalana, que Coromines situa vagament en "un
ample territori que ve des de la Val1 de Ribes fins a Pineda", on
el grup -Id-(fricativa) hauria passat per assimilació a -1.1.; iina posterior
diferenciació va convertir la geminada en -ul-, cosa "natural, puix
que la 1 implosiva del catala és molt més velar que la que comenca
síl.laban; així s'expliquen la forma dialectal saule i els topbnims
Sauleda i Saulet. El pas del grup -l+d- (fricativa) a -ul- es pot explicar
a través d u n a metitesi -d6 (fricativa la d ) . Tanmateix sabem que el
pas d'un mot com caldera al catali antic caulera es produeix a través
de cal.lera (forma ben documentada en diplomes del segle XI; vegeu
GMLC s.v. caldaria). Així doncs, els col.lectius del salze poden
presentar resultats fouetics molt diversos. Vegem-los.
Salzeda i salzet representen els col.lectius de salze més transparents
perquk mantenen (juntament amb sauleda, saulet a les zones
corresponents) la referencia al mot que designa aquest arbre
actualment. Salzeda és actualment u n nom apel.latiu i com a tal
apel.latiu es documenta des del segle x en el liatí medieval catali:
906 ACVic (Miscel.lania):de ipsa saliceda subtirana usque ad aliam
superiorem
969 Junyent, DipVic 388, pig. 323: vindo tibi alodein meuin
proprium. id est, ... et iuulnares cum iiiorurn caput aquis, et saliceda,
et ipsas fontes qui ibidem sunt
1000 Junycnt, IlipVic 646. pig. 554: Sic dono tibi per Xtum de
omnes meos aludes cuin ipso mulino suprascripto et cum ipsa resclosa
et cum ipso rego et subtus rego et cum ipso glevar ~t ipsa salceda et cum
omnia sua usiblia
Al costat d'aquest apel.latiu existeix el també ape1,latiu salzereda,
que aparek com a forma analogica (cf. DECat s.v. salze).
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El col.lectiu amb el sufix -mes troba en la toponímia. Salzet
sembla haver estat el nom antic del poble de Sant Sadurní de I'Heura
(Baix Empordi). D'altra banda el topbnim grafiat Sdzet(o) apareix
en documents que es refereixen a l'actual Salakt, veinat del municipi
de: Ventalló a l'Alt Emporda Coromines (DECat s.v. salze i CORO MINE^
1971, pig. 213, 11. 6) cita diversos documents des de 1052 i fins
al segle xiv on apareix aquella forma per aquest topbnim actual. Als
documents que menciona Coromines s'hi poden afegir encara els
següents (el primer dels quals amb la grafia ed):
1093 Arnd pig. 95: Tn comitatu E~npuritancnsisinfra fines et
terminios parrochie Sancti Stcphani de Viüacolumbi ... afrontat de
occiduo in ipsa strada que uadit ad Salzed ... affrontat dc oricnte in ipsa
uia que pergit ad Salzed
1094 Marques, Roses 7, pag. 35: scriptura donacionis facio ad
supradicta S u . Maria de ipsos meos alodios quod ego habeo in comitatu
Impuritano in aiaciencia de Sci. Martini de Armentaria ct in teminio
de Sca. Eugcnia de Salzet.
En aquest topbnim s'ha produit l'evolució fonetica que comentivem
més amunt, evolució paral.lela a la que ha sofert el topbnim del
Bergucdi (ara en la seva forma simple, sense sufix col.lectiu) Saldes;
aquest es troba documentat en diversos documents d'Urgel1 en la seva
forma antiga: Sallices en l'acta dc consagració de Santa Maria de
la Seu.
Sauleda, el col.lectiu en e d a de saule 'salse', existeix com a nom
apel.latiu i també com a topbnim: Sant Iscle de Sai~ledaés un Uogaret
del muncipi de Sant Miquel de Cledell (la Selva) i Sauleda és un
veinat a Mont-ras (Baix Empordi). Tots dos ilocs es troben situats
en la zona on es produeix el pas de -12- > -Id- > -u6. Cal tenir aquí
en compte la possibilitat que Coromines assenyalava de passada (1971,
pig. 216, n.) que topbnims com Sauleda o Saulet "no sempre és
possible de decidir si vénen de SALICETUM -A O ~ ' I P S U M ILICETUM -A".
Un problema diferent el presenta el topbnim Saulet, que correspon
a un llogaret del municipi de Montferrer i Castellbb (Alt Urgeil);
aquesta zona cau fora de l'irea on actualment s'usa saule com a
nom apel.latiu, és a dir, fora de l'irea on es produeix i'evolució
fonetica que comentivem. En tot cas, per aquest iloc no hem pogut
trobar documentació antiga del topbnim que ens doni algun indici
sobre el seu origen.

El col.lectiu e n -ETUM corresponent al nom de planta catali sarró,
que designa una especie d'espinac silvestre, el trobem e n diversos
topbnims de la zona nordaccidental del Principat. El castell de Sarret
apareix mencionat e n documents d'Urgell des de 1034; el lioc
correspon al que és actualment Sarret a la val1 de Ribalera, lloc q u e
junt amb Colomers (també mencionat e n els documenis) i altres
formava el terme de Ribalera:
1034 Baraut, DocUrgeU 471 (Urgellia 4, p k . 171): et de ipsum
casbum de Colomerscum suis terminis etsuaspertinenciassimulcum ipso
castro de Smcd cum suis terminis et suas pertinencias ... et snnt ipsus
alaudns suprascribtus in comitatu Paliarensem in apendicio de sancta
Eulalia et de sando Martino et de sancto Iuliano et de sancto Petro
1050 Baraut, DocUrgeU 630 (Urgellia 5, pag. 152):et castrum que
dicunt Colomers et Sarred et ipsa torre que dicunt Eresuz ... mandavit
per suis verbis qiiod habuissent et tenuissent ve1possedissent filiis suis
... simul cum ipso soler de Timoneda
1087 Baraut, DocUrgeil1033(Urgeiiia 7, pag. 155):dono ei adque
concedo ... castrumque Colombarii necnon etiam castrum Sarreti
Sarredo és també el nom d'una partida de terra a Esterri de Cardós,
topbnim que conserva la a final revelant u n tipus de tractament
fonetic no propi del cataii i que correspon a la iiengua antiga d'aquesta
zona (vegeu per aquests topbnims DECat s.v. sarró 11).

El topbnim Sorbet, q u e correspon al que és avui Sant Martí de
Sorbet (parroquia de Viladecavalls, Valles Occidental), apareix ja e n
u n document de 1096 de I'Arxiu Histbric de Terrassa.
1096 AHT (transc. de Pere Pnig i UstreU): advenit domnus Fulco,
venerandus Barchinonensis sedis episcopus, Terratiam, iu locuin
vocitatum antiquitus Sorbed
La grafia e d final, en aquest topbnim és una indicació clara de
la presencia d'un sufix -ETUM. Doncs bé, Sorbet és u n a resta preciosa
del nom d'arbre Ilatí SORBUS, que, almenys pel que fa al domini del
catala, encara que no a la resta de la Rominia," ha estat substituYt,
11. En la majoia de IlengUes rominiquen (italii, franees, aceita, pomigu&s)hi ha formes en
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potser per creuament amb un altre mot, per serua, que avui designa
només el fniit, mentre que l'arbre s'anomena serueru. Sorbet ha de
scr, per tant, un topbnim de formació antiga.
pag. 243).
El col.lectiu Servet es troba com a cognom (M0~~-1982,
El mot simple serva, com a nom d'arbre, apareix usat com a
pretopbnim en un document del segle xr:
1038 (orig.) Baraut, DocUrgeil 513 (Urgellia 5, pig. 54): in
comitatu~nOrgello in apendicio de Somunte, in locum que dicitur in
Somunte ... Et est ipsa .i. sorte de terra ad ipsa Serva
Sorbet i Seruet són noms paral.lels només que el primer format
directament sobre una base llatina i el segon sobre el mot del catala
antic. Altrament, formes procedents de SOHBUS no es documenten en
catala.
Podem també remarcar que en cap d'aquests casos es tracta d'un
topbnim format sobre el nom modern de I'arbre, que es constmeix
amb el sufix -AHIIIS, servera o server, sinó sobre el nom antic de l'arbre
cense sufix.

Els col.lectius en -eda de SUBEK (cat. suro) en I'accepció d a l z i n a
surera' es troben representats en la toponímia catalana per diversos
topbnims.
En un document referent a Girona de I'any 930 apareix el topbnim
Sovereta, precedit de I'article, gairebé un pretopbnim:
930 (Girona) Wiage 13, ap. 13, pig. 243: precepit nobis ... ut
scripturain fccissemus ... de ipsa Sovereta et de villare qui h i t de
condam Dacone, id cst, Ascleto quod habebat ve1 quod dabebat habere
per suum directum
Abadal identifica amb Sant Andreu de Sureda (Vallespir) el
topbnim que apareix en el següent document:
981 DipCarol 1, pig. 2 12: et in uiüa Tamiano ve1 in villa Suvereda
et in uiUa Argileriis
Potser no té cap relació amb Sureda el nom que apareix en el
següent document de Sant Cugat de 1184 i que sembla ésser un
iloc a Saní Esteve de Palautordera, a més de ser el cognom d'una
de les persones que signa el document.
1184 CSCugat 111 1151, pig. 295: dono et offero ... cenobio S.
Cucufatis ... illummeum mansumquemhabcoin comitatuBarchinone,

... Signum
Bernardi de Suzreta
D'altra banda, sureda és norn apel.latiu (cf. DECat, s.v. suro).
El topbnim Siuret (a Vidri, Ripolles) sembla ser un col.lectiu de
siure, variant dialectal de suro. Aixi ho explica el DCVB, pero ja hem
comcntat més amiint, en mencionar els possibles col.lectius del nom
cirera, que aqiiesta explicació no era segura i en tot cas semblava
contradita per la documentació aniiga.
in parroechia s. Stefani de Palacio, ad ipsain Suzretarn.

Susqueda (nom del poble de la comarca de la Selva i actualment
també conegiit per la construcció d'un panti) té tot l'aspecte de ser
un col.lectiu en -eda, pero és difícil de fer cap conjectura sobre el
seu origen.
La GEC diu que el norn apareix ja documentat des de 948. Botet
i Sisó (GGC, pig. 1019) afirma que en documents antics apareix escrit
Sucheda. Coromines (DECat s.v. soca, n. 5) indica, amb moltes
precaucions, que si reaiment es confirmés aquesta forma antiga potser
es podria pensar en un derivat de soca amb creuament amb u n altre
mot. Potser es podrien (robar altres alternatives, perb a manca de
confirmació sobre aquesta forma antiga, cal considerar-les com a mera
hipbtesi.

El col.lectiu en -e& del teix només l'hem pogut documentar en
un topbnim corresponent al norn d'un col1 que separa el Baix Camp
del Priorat (el Col1 de la TeLzeta). Aquest topbnim conserva la -Tintervocilica, cosa que el revela com a un mot de formació mossirab
tal com observa Coromines (1971, pig. 203 n. 8).
COL.LECTIUS
ULL .I.KI.I.:
Telleah
El col.lectiu en -e& de l'arbre anomenat te11 és recoiiit en el
DCVB com a norn apel.latiu. El mot existeix també com a topbnim,
Teüeah és el norn d'un veynat de Sant Hilari S a c a h . En u n document
de 1234 es mencionen terres situades a Sant Celoni i a Telleda:
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1234 CSCugat 111 1320, pig. 432433: et honores de s. Celedonio
in diversis locis positis et honoribus de Teleda
És possible que aquest Telleda sigui el mateix que el véinat de
Sant Hilari Sacalm que hem mencionat (tot i que Sant Celoni queda
a uns vint-i-cinc quilbmetres en línia recta de Sant Hilari, pero el
document menciona els dos llocs com a independents). Telleda, escrit,
pero, generalment Talleda és també cognom.
Tellet
Els documents de 1030, 1041 i 1051 fan referencia clarament
al municipi de Tellet al Vailespir. És possible que també es refereixi
a aquest lloc el document de 1026.
1026 Baraut, DocUrgell405 (Urgellia 4, pig. 112): Et ad sancta
Maria cenobii Riopdensis ipsum meum alaudem de Aragonezo, casas,
casalibus ... exceptus ipso campo de Genebred. Et ipso maso de Teiiiedo
...remaneat ad Beruard fratre meo. Et ipsi alii mei alaudes qui sunt in
Cerdania ve1 in Riopdo sive in valle Asperi ve1 in Teliedo
1030 Baraut, DocUrgeii 434 (Urgeliia 4, pag. 139):Et concessit ad
Bernard fratre suo ipsum maso de Pellledo. Et concessit omnes dios
suos alaudes que abebat in chomitatum Cerritane sive in Riopdo uel
in Vaiie Asperi sive in TeUed uel in ipsa Balma
1041 Baraut, DocUrgeU 534 (Urgellia 5, pag. 69): Et in chomitatu
Vdesperi in villa que vocant Telled ve1 in ipsa B a h a
1051 Baraut, DocUrgeU 643 (Urgeilia 6, pig. 28): in comitatum
Vaiieasperi in villa que vocant Telied sive in ipsa baima

Tomet
Per a designar la farigola n o són comunes, en catali, formes
procedents de THYMUM sinó només de la forma derivada *THYMONE ?
timó.'' Ara bé, el topbnim Tomet (nom d'un veinat de MedinyA,
Girones) no és u n compost creat sobre aquesta forma, que d'altra
banda també té derivats en e t i e d a (cf. infra). Tomet ha de procedir

12. Aquesta én una obsewació molt general que es podria precisar. Existeken hmbé deriva* de
nnwuM amb altres sufkas: THUMELLU;WYMVNILELLU, i fim i tot un reflcxdennnni~&Menorca:tem (DECat
s.v. timo TI).

d'una forma * . ~ H U M E ~ I M ,n o documentada e n iiati pero derivada
e n Uatí vulgar;
directament de THUMUM, que va substituir TWM
aquesta forma vulgar només s'ha conservat e n alguns dialectes italians
i sards i és la que suposa el castelli tomillo. El topbnim Tomet del
Girones constitueix u n testimoni únic de I'existAncia de T H u M m 4 , amb
aquesta doble caracteristica, de mot simple i amb la vocal -u-, que
no es troba, altrament, en el llatí de Catalunya. Perb havia existit
u n altre Tomet, nom d'un lloc o n tenia una possessió Santa Maria
de Talló (Cerdanya):
1098 (1042-1068) Baraut, DocUrgcU 1166 (Urgellia 8, pig. 95):
dono predicte ecclesie beate Marie de Tolo ... et totas meas uineas de
Tomed cum iliarum affrontacionibus et alias meas vineas qui sunt in
serra Sancti Agustini
La grafia -ed del topbnim e n aquest document és indicadora #un
col.lectiu en -m.
No sembla possible identificar aquest topdnim
actualment.
Timoneda
Timoneda apareix repetidament i des d e ben antic e n documents
#Urge11 com a nom d'una vila e n aquest comtat, que correspon al
poble del mateix nom que actualment pertany al municipi de Lladurs
(Solsones):
ca.860 Baraut, ActCUrgell2, pig. 50. Acta de consagració de Sta.
Maria de la Seti d'UrgeU: tradimus atque condotamus parrochias
HurgeUensem pagus ... Deinde Celsona, mm Iovaie, et ipsa Leva siue
Ladurci atque valle Infernale uel Timoneta, cum Terraciola
999 Baraut, DocUrgeU 260 (Urgeiiia 3, pig. 92): in comitatu
Urgillitense in viua que vocabda est Tirnoneda qui est funda- super
siturn fluvium Autes
1029 Baraut, DocUrgeU 424 (Urgeiiia 4, pig. 128): Et aiium
alodem quem abeo in nard Afrontat de 1 parte in Vila nova et de alia
in Timoneda
1040 Baraut, ActCUrgeU 51, pag. 127 : In predicto comitatu
Urgellensi ... et alodium de Timoneta quod dedit BorreUusTaravdensis
1050 Bara~it,DocUrgeU 630 (UrgeUia 5, pag. 152):et castmm que
dicunt Colomers et Sarred et ipsa torre que dicunt Eresuz ... mandavit
per suis verbis quod habuissent et tenuissent velpossedissent filiis suis
... simd cum ipso soler de Timoneda
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1072 Baraut, DocUrgeU 843 (UrgeUia 6, pig. 200): Et suam partem
de alodio de Timoneda dimisit Sancte Marie que ibi est post dicessum
matris sue
1075 Baraut, DocUrgeU 880 (UrgeUia 6, pig. 231): et ipsa tercia
parte est ipsum solarium de Timoneda simul cum sua vüia ve1 usque
ad ipso rivo de Riard qui discurrit
Timoneda és també cognom i així mateix ho és la forma equivalent
amb el sufix masculí -et: Timonet. Sobre ayuestes formes cal comentar
la seva formació sobre el derivat timó 'farigola' i no sobre la,forma
simple llatina d'ayuest fitbnim (THYMUM).
COL.LECTIUS
DEL TREMOL:
Tremoleda

El col.lectiu en +da del nom d'arbre trenwl apareix com a topdnim:
Tremoleda és un llogaret a Palau Saverdera (Alt EmpordA); el DCVB
recull una menció d'aquest topbnim en un document de 1362. És
també cognom. Com a nom apel.latiu el Diccionari Aguiló el
documenta des l'any 1587.
Tremolet
El col.lectiu en -et del nom d'arbre tremol ha originat alguns
topbnims: i'any 1019 apareix un lloc amb aquest nom, lloc que
correspon a 1'Alt Urgell per bé que la seva localització exacta no
sembla a m i possible:
1019 Baraut, DocUrgeii 356 (UrgeUia.4, pag. 70): Scriphira
vindicionis quam fecit Guaraldus ad predicto comiti de .i. vinea cum
suis arboribus in locum ubi dicitur Tremoledo; abet terminum ...
D'altra banda Lo Tremoledo és un topbnim d'un lloc del Pallars,
recollit per Coromines (1965 1, pag. 148), amb la conservació de la
+ final w m és propi dels topbnims d'ayuesta zona.

El topbnim Ullastret (actual municipi del Baix EmpordA) apareix
documentat des del segle m. És un col.lectiu en -EIUM d'ullastre
(< OLEASTHUM) 'olivera borda'.
899 (preceptedel rci Carles) DipCarol. 11, pig. 374: Et in comitatu
Impuritanense, uilla Uliastreto
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1019 ACGirona, Cart. de Carlemany, f. 19 (cita1 per Balari,
Orígenes pag. 209): in locum quem dicunt Uliastret
És a propbsit d'aquest topbnim que es produeix l'anhcdota que
ja hem comentat en el capitol1: l'obscuritat del nom féu que aparegués
llatinitzat com a Oculo Stricto (traducció literal de "u11 estret") en
u n document del segle m.

Verneda
El col.lectiu en -eda de v e m és viu avui dia com a nom apel.latiu.
Cal observar que aquest terme esta format sobre u n nom d'arbre
d'origen n o llati sinó celta (cf. DECat, s.v. vern) pero possiblement
incorporat ben aviat al llatí de la regió. Com a mot apel.latiu es documenta des de ben antic; encara que el DCVB i el DECat donen
com a primera documentació del mot u n topbnim documentat el segle XII ("in manso de Vernedes" de 1168), i com a primera documentació com a nom comú u n passatge de la Crbnica de Pere N, el trobem
com a nom apel.latiu en u n precepte del rei Lotari del segle X:
982 DipCarol. 11, pig. 173: casas, terras, vineas et vemedas, cum
casis, terris
E n tots els altres documents que hem recoliit Vemeda apareix
com a topbnim o pretopbnim. Veme& és avui dia el nom d'un veinat
i una riera al t e m e de Cassi de la Selva (Gironks); aquest topbnim
es documenta des del segle x:
919 ACondal 63, pag. 193: fines, vero, habet Locustaria ... ab
occiduo similiter in termines de Mazanedo ve1 in fines de Calidas et
inde vadit usque in termines de viüa Ascleto; de parte vero circi in
termines de villa Caciano ve1 in ipsa Verneta
979 ACondal 184, pig. 364: in comitatu Gemndense [in] costa de
Lacione ... et adfrontat ipsa terra ... et ad ipsas Vernedas et ad ipsa
Lubatera
Perb és també u n topbnim que apareix repetidament en altres llocs.
Així a 1'Alt Urgell, en u n lloc que Baraut sima e n el terme de Cerc:
1016 (orig.) Baraut, DocUrgeU 345 (UrgeUia 4, pag. 56): Et est in
comitatum Orgelio invaiie Ursian in apendicio Sancti Iusti in locum
qui dicitur ipsa Verneda
També al Pallars:
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1045 ACA Ramon Berenguer 1, n V 7 : in comitatum pdiarense
sive infra terminos de castro mur ...de parte orientis in ipsaripa de ipsa
Verneta
E n els següents exemples el n o m és usat c o m a pretopbnim o
topbnim circumstancial:
1095 CSCugat 11758, pig. 417: mansouno... qui est inparrochiam
s. Marie Palacii, quem dicunt Vilamenie in vocitato loco ipsa Verneda
1109 Baraut, DocUrgeU 1252 (Urgeilia 9, pig. 83): concedunt iam
dicte ecdesie sancte Marie [de Tremp] condaminam unam ohtimam in
termino kastri tenrrui ... et insulam unam que Verneta vocatur que est
subtus margalid
1161 Marqu&s,Roses 30, pig. 54: donamus atque conmutamus ...
et aliam fexam ad vernedam quem tenet Ciricus et est ipsa terra cum
ipsa fexa in parrochia S. Marie Kastilionis
D'altra banda, la Verneda és avui dia el n o m #un barri d e
Barcelona.

Vernet

La vila d e Vemet a l Conflent és ben coneguda p e r esdeveniments
histbrics; aquest lioc és mencionat, d e s d e l segle a,e n u n a serie d e
preceptes reials i e n altres documents referents a l Conflent i
particularment a l monestir d e Cuiwa:
874 Abadal ECuixi. 27, pig. 142: sic me recognosw ve1 exvacuo
ab interrogatione iudicum et presentia bonorum hominum in uilla
Verneto, in ecclesia Sancti Satumini
898 Abadal ECuixi 62, pig. 165: aiodes nostros quos hahemus in
vale Coníluente in apendicio de castro Verneto id est, ecclesia Sancti
Vicentii
899 DipCarol. 11, pig. 373. Precepte del rei Carles: in comitatu
Russilionesi ... uiua quae dicitur Verneto
947 Abadal ECuixa 70, pig. 173 :per alias casas ... quod ego habeo
in u d e confluente, in uiua uocitante Verneto
958 DipCarol 1, pig. 96: in uiua nuncupante Fouliano sive Saurra
et iterum in Vernedo sive in Foliolos
1007 Marca, ap. 155: in u d e Confluente, in uiüa uocitata Verneto

... et ascendit per ipsam serram que est inter Vernetum et Foliolos ...
usque in uia quae pergit de Corneliano ad Cercedo
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Perb trobem altres topbnims arnb aquesta mateixa forma; a més
del topbnim actual Vemet que designa un Uogaret a Baldomar (Artesa
de Segre, la Noguera), hi ha documentat des del segle x u n altre
iioc amb el mateix nom a la Cerdanya, a la vila de Bar:
981 Baraut, DocUrgeU 188 (UrgeUia 3, pig. 24): aiaudem qui est
in chommitatu Cerdaniensi in viüa Bari, in locum que vocant Bernedo
Hi havia encara u n aitre lloc anomenat Vemet al Solsones:
1163 Baraut, ActCUrgeU 83, pig. 173. Tercera consagració de
l'església de Santa Maria de Solsona: ecclesias ... de Tartarenc, de
Montedauso, de Portel, devemed. de Saltulicine,cum omnibus earum
pertinenciis
És cognom molt repetit.

es troba ja impliament documentat en iiatí, des de Varró
fins a Horaci, amb el sentit de 'vinya', significat que, d'altra banda,
també tenia el mot VINEA. El continuador d'aquest mot és en catali
vinyet, mot que Coromines (DECat s.v. vi) explica com el més antic
col.lectiu de vinya. És possible que, tal com indica Coromines (loc.
cit.), vinyet procedeixi directament de ViNEiuM arnb canvi de -m en
-ny- per influencia de vinya. El Vinyet és topbnim a diversos Uocs
del domini lingüistic el més conegut dels quals potser sigui el Vinyet
de Sitges per la presencia del seu santuari; hi ha, perb, altres topbnims
hombnims.
VINFI.UM

En primer iioc, cal destacar la gran quantitat de vegetals +les
d'arbres fins a humils h e r b e s que ofereixen en la toponimia catalana
del Principat col.lectius en -mw (-ETA). Hi ha representants de tot
tipus d'arbres i plantes i de tot tipus de fitbnims (aiguns estesos només
en alguns dialectes, alguns existents només en la llengua arcaica, altres
generals).
Alguns d'aquests topbnims són f o r ~ arepetits com Freixenet,
Albereda, Vemeda o Canyet (Canet); en general els noms col.lectius
que encara ara són noms apel.latius (com pineda) són els més
abundantment representats en la toponímia menor. D'altres, en canvi,
són raríssims i estan representats per un sol topbnim com Telleda,
Castanyet, Codonyet o Sorbet.
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No sempre és possible de determinar i'epoca de formació d'aquests
topbnims perb d'alguns se'n pot dir alguna cosa. Alguns són evidentment creats sobre el nom catali de la planta corn és ara Freizet o
Freizeda. En canvi, topbnims corn Esclet han d'ésser de formació molt
antiga ja que AESCULUS 'roure' va desapareier ben aviat del Ilatí parlat
a Cataiunya (i pel que sembla també del parlat a gairebé tota la resta
de la Rominia ja que només ha deixat rastres en italii, cf. REW
244). També topdnims corn l'antic Noceto han de ser de formació
antiga, ja que NUX aviat va ser substitult per NUCARlA en el territori
catala. Observem també que una forma corn Tomet s'ha de considerar
molt antiga ja que el Ilatí vulgar m u b r u s ha estat substituit, sense
deixar gairebé cap rastre en la llengua antiga, per un compost en
-ONE, timó. La formació Timoneda, de timó, pot ser de creació més
tardana.
D'una manera semblant hi ha una serie de topbnims que semblen
procedir d'un col.lectiu ja format en Ilatí, així Cedret < CITRETUM, Poblet
(I'oboleda) < POPULETUW, Cornet < com~nini,Lillet < LILILTUM. També
Aldet, Olzet < ILICETUM encara que aquest mot es manté actualment
corn a apel.latiu en catali i d'aquí pot originar topbnims.
Hi ha, perb, una serie de topbnims dels quals és més difícil de
dir si provenen directament de formes llatines o han estat creats sobre
noms cataians. A i í Olivet, Canyet o Lloret es poden haver originat
tant sobre les formes uatines OUVETUM, CANNETUM O LAURETUM com ser
composios rominics sobre canya, oliva 'olivera' o Ilor. Fins i tot els
femenins Pineda o Boixeda podrien procedir directament dels plurals
.
és possible que el Vinyet de Sitges
neutres PINETA i B ~ T A També
procedeixi de VINETUM; la nasal palatal que porta la forma catalana
es podria explicar també per influencia del mot simple vinya (< VINEA).
Els derivats de Q ~ E R C U Sofereixen una problemitica més complexa.
Ja des d'epoca ilatina aquest mot va sofrir tota una serie d'assimilacions i dissimilacions que hem estudiat més amunt. Tant els derivats de QUERCUS corn els de *KASSANOS s'han de considerar de formació
antiga; si bé hi ha indicis lleus que indiquen que encara hi havia
consciencia en epoca preliteriria de l'origen apel.latiu d'aquests mots,
el cert és que van desapareixer de la llengua ben aviat.
També podem observar que alguns d'aquests topbnims del tipus
Castanyet, Avellanet / Avellaneda, Codonyet, Prunet, Pressegueda,
Nespleda, Nouet, Olivet i també Sorbet / Seniet procedeixen dels tipus

castanya, avellana o codony, etc... antigues designacions d'aquests
arbres en catala preliterari, substituides, ja en període rominic, per
caslanyer, avellalwr o codonyer, etc... respectivament; és a dir, per
derivats en -ARIUS.
Hi ha alguns derivats en -EKM (-ETA) de noms de plantes procedents
del substrat; alguns d'aquests han desaparegut en la llengua actual
com *KASsANos; i d'aitres es conserven com és ara aranyó, urgeluga,
be$, gargalla, guvarra, uem, etc.
Tanmateix, la major part dels noms d'arbres i el de moltes plantes
ben humils com el romaní, la ginesta, el ginebre, el marfull, etc.
conserven el nom iiatí; aixb ens fa veure una vegada més que en
la Ilatinització del país intervingueren molt activament colons
procedents del món rural i establerts com a camperols.
Alguns d'aquests topbnims reflecteken parlars no prbpiament
catalans, així els noms de lloc del tipus Cardedo, Escobedo, Faiedo,
Tremoledo, etc. propis del Pallars i de la Ribagorca. Alguns topbnims
meridionals com Gatelleta i la Teizeta corresponen al mossarab de
la zona.
Tal com comentarem en el capítol onze, d'aqnests dos sufiios
només el femení -eda conserva una certa vitalitat en catala per formar
noms apel.latius; molt pocs col.lectius en e t han aconseguit de
sobreviure en la llengua comuna i la productivitat d'aquest sufix és
actualment nul.la. Perb també observem que les formes masculines
procedents del neutre -ETUM, ara fbssils conservats per la toponímia,
havien tingut una vitaliiat en catala en epoca preliteraria. De totes
maneres, cal destacar que en la documentació antiga recollida ja
s'observa clarament la tendencia a formar els noms apel.latius només
amb el snfix -ETA; és per aixb que són remarcables els documents
que hem recollit on olzet és evidentment un nom apel.latiu i també
d'altres on canet és nom comú i un document de 863 on potser
olivet també ho sigui. De totes maneres, aquests dos darrers casos
són menys sorprenents ja que aquests dos mots s'han conservat, com
a noms apel.latius, fins a l'actualitat.
L'altra conclusió evident que es pot treure de la comparació dels
materials toponímics que hem recollit amb les dades de la iiengua
comuna actual (capttol XI), és que els topbnims en e t o e d a es troben
en una zona geografica molt més amplia que no pas la zona on es
troben formacions amb aquests sufixos en la llengua comuna.
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Aixb correspon a la idea que el sufii -e1 -e& havia estat el sufix
per excel.lencia per a formar col.lectius vegetals en una epoca antiga,
preliteraria. El nombre i l'extensió de topbnims derivats així ho
demostra.

COL.LECTIUS AMB EL SUFIX -ELL -ELLA

En la toponímia catalana apareixen amb una gran freqüencia noms
de lloc que estan compostos per un fitbnim al qual s'uneix un sufix
ell. En principi el sufix -el1 és en catali el reflex del sufix -ELLUS
Ilatí, sufix que tenia la funció de crear diminutius, que conserva el
reflex catala. Ara bé, no sembla que aquest sufix pugui tenir aquesta
funció quan apareix unit a noms de vegekls en la toponímia.
Efectivament, u n especimen vegetal de grans dimensions o amb alguna
característica peculiar pot donar iioc a un topbnim, perb no sembla
que topbnims com Llentisclell o Girwbrell p u p i n fer referencia a
una mata de llentisclc o ginebre especialment petita que difícilment
podria constituir un punt de referencia suficient per a crear un
toponim. Balari donava per bona I'explicació d'algunes d'aquestes
formes com a diminutiiis (vegeii BALARI-1899,pag. 209 on es comenta
UIlastrell o pig. 211 Olzinelles); també en el DCVB s'expliquen els
topbnims Pimll, Ullastrell, Rourell o Llorell com a diminutius; perb
la dificultat d'aquesta explicació no passi desapercebuda als estudiosos. Efectivament, resultaria molt més Ibgic pensar que, per alguna
raó, el s u f i eU hagués pres en catali un significat col.lectiu que
seria el que provocaria la crcació d'aquests fitotopbnims. L'explicació
d'aquest canvi semintic no resulta, pero, ficil.
M. de Montoliu, en una curta nota publicada al Rutlletí de
Dialectologia Catalana (MONTOLIU-1917),
intenta donar una explicació
al trasllat de significat del s u f i -ELLUM, de diminutiu a col.lectiu. La
seva explicació es basa en una serie d'interferencies semintiques i
fonetiques entre diversos sufios col.lectius i diminutius.
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En primer Iloc, Montoliu observa que fou la col.lisió homonímica
amb el reflex del sufix diminutiu -mla que provoca la practica
desaparició del col.lectiu e t (< -ETUA~), que, tal com ens indica la
toponímia, havia estat durant un temps molt viu en la llengua. Pero,
sempre segons Montoliu, "aquesta mort del sufix col.lectiu -et, vencut
per l'hombnim diminutiu, tingué encara altres conseqüencies". La
idea, que Montoliu exposa molt succintament, és que, en coincidir
foneticament el reflex d'-ETUM
amb el C - r m ~es
, perdé la consciencia
del seu diferent origen de manera que s'interpreta que -et diminutiu
(que era el que havia sortit més ben parat del conflicte homonímic)
podia tenir també un significat col.lectiu i, a partir d'aquí, el pas
següent fou, en la ment dels parlants, suposar que qualsevol s u f i
diminutiu podia prendre el significat col.lectiu; i aixi, ja que els dos
sufixos, et < -imi -el1 < -ELLUM, tenien un significat diminutiu, aquest
últim prengué també el significat col.lectiu que tenia aparentment
el primer. És a dir, amb mots de I'autor, "la coincidencia fonetica
entre el col.lectiu e t (<-ETUM) i el diminutiu -et (<-ir ni^) provoca
I'assimilació semintica del diminutiu -el1 (< -ELLUM) al c01.lectiu -et

(-~rmf)".
Sense entrar a discutir la versemblanca d'aquest tipus de procés
d'evolució semantica (una propagació analbgica), la proposta de
Montoliu es manifesta impossible per raons de la cronologia de
l'evolució fonktica. Efectivament, perque aquest procés es pogués dur
a terme és base indispensable la coincidencia fonetica entre els reflexos
d'-ETUMi d'il-lm. Ara bé, en un primer moment, i durant molt de
temps, aquests dos sufixos no són hombfons en catala sinó que
evolucionen a -ed i -et respectivament; no sera fins a una epoca
relativament tardana, final del segle mi o comencament del mir, que
I'oclusiva sonora procedent d'una sorda intervocalica en posició final
s'ensordiral i tanmateix els fitotopbnims en -el1 es troben documentats
molt abans; de col.lectius vegetals en -el1 n'apareixen una bona dotzena
abans de I'any 1100; els més antics documentats són del final del
segle x. En aquesta epoca no es podia haver produit encara el joc

1. h a r t e i AIrioa (1984. pig. 215) sihien 1. geiierdibaci6 d'aquesta evolució a m i j a n seglexrri
"encara que e16 seus efectes es degiieren eornenpr a noiar citiquanta o cfnt anys abans". També
Cumiiiines (1971, pig. 279) observa "eii els textos prirnerenci del segle xll encara apareircn c o m a
sonores". Radia (1981. pk. 246) no dona cap indicació cronolugiea.
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d'homonímies que possibilités el trasilat semintic que Montoliu
proposa; per aixb la seva proposta esdevé del tot impossible.
D'altra banda, Montoliu ja assenyala en la seva nota un fet ben
notable que ha estat repetidament comentat per diversos autors
posteriorment: l'existkncia #una serie de "parelles" de topbnims
vegetals que presenten respectivament els sufixos -et i -ell. Montoliu
en dóna una llista que inclou, a més de fitotopbnims, altres casos
on es presenta el mateix fenomen en topbnims no vegetals (així per
exemple Pedret - Pedrell).' Soberanas (1980, especialment pigs. 174
175) en fa també una llista que amplia la de Montoliu i en suprimeix
els exemples erronis. Coromines en el DECat menciona en diversos
llocs aquest fet i proposa una explicació diferent que seguidament
comentarem.
En comentar el mot espinalb Coromines (DECat, s.v. espina) indica
l'existkncia del topbnim format amb el col.lectiu -ETIJN, Espinalbet
(Berguedi) "amb el diminutiu *SPINALBETULUM > *Espinalbel1 (cf. les
parelles Lloret/Llorell, Pinet/Pinell, etc.) dissimilat en Espinabell (entre
Molió i Prats de Molió)". O b s e ~ a c i o n ssemblants es traben en altres
articles del DECat. Aquesta indicació tan succinta fa veure, perb, la
idea de Coromines, és a dir, que el suposat s u f i col.lectiu en -el1
no és sinó el resultat de l'evolució fonktica #un derivat diminutiu
en -ULUS d'un col.lectiu en -ETUM. Posteriorment en el mateix DECat
(S.V. herba) apareix un desenvolupament molt més elaborat de la
mateixa idea. El fragment conté tanta informació que caldri reproduirlo íntegrament. Discutint el mot herbei Coromines exposa que s'usa
només en l'irea de y1 = -y i afegeix:
...p ot ser un cas del sufix col.lectiu -ETULUM (diminutiu del normal Uati
-Enini), que alguns cops doni 4dol (Cercedol, Cardedol); pero, més
sovint, apareix copiosament representat en la nostra toponimia en la
forma sortida de l'evolució fnnktica normal de -ETLU en -ECLU.
Els toponims catalans en el1 sovint es trobcn designant indrets, menys
importants, a la vora d'un altre nom en et < -ETUM: vora Lloret de Mar
hi ha Lloreii, famosa platja pero deserta (on a penes hi havia alguna
cabana de pescador); no Uuny d'Espinaihet, en 1'Alt Berguedi hi ha el
Uogaret pirinenc d'Espinabeli (< Espinalbeii SPIN-ALEET~JI.UM); hi ha
2. Val a dir quc alguns dele exemplee que Montoliu cita en el seu article +ns
d'eUs ja els
aeompanya el mateir autor d'un inierroginl- s'han d'exdoure de la Uista p e ~ corrcsponen
k
a alues
mses: aixi ShadeU o Vendrell. que Montoliu associa a cebo i vem respeetivanient pero qtte semblen
corresponentd a anvopbnims, Urgell, etc.
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Pinet i Pineii, Cardet i Cardell, Pedret i Pedrell, Hortet i Horteiis, hi
ha LENTISCUL-C.~.ULOS> E8tinclells;i, envariant femenina, Canyellesvora
Canyet, PmneUes no Uuny de Prunet, Cassanelles junt amb Cassanet,
Pereiia junt amb Pereda, M A R ~ E I . U M'cementiri' i Martoreii, etc. Es
tracta, doncs, del fet toponímic freqüent, del diminutiu aplicat a un
indret comparable pero mengs iinportant (Caldetes, Cassanedill,
Castariyadell, Barceloneta, etc.).
En aquest Uoc Coromines comenta en nota l'article de Montoliu,
queja havia obsewat la freqüencia de les parelles -et / 4 1 , remarcant,
sense argumentar-ho, que "no n'encerta prou l'explicació".
Encara en altres articles del DECat es torna a fer al.lusió a a p e s t a
mateixa idea afegint-hi, a més, algunes observacions de caracter
cronolbgic. En l'article martir, a propbsit de l'etimologia del topbuim
Martorell, que fa venir de * ~ I , I R T Y R F ~ ~ I Les
U ~ ~mencionen
,
un altre cop
les parelles de topbnims en -et / -el1 i s'observa que les variants en
+do1 han de scr "menys arcaiques", cosa evident per raons d'evolució
fonetica. Tanmateix en l'article rnargall (nota 3 on es comenta el
topbnim Marganell) s'exposa que "tenint en compte que el dnplicat
-et (< -E.TUM) / -el1 degué restar com a cosa viva durant segles, vist
el gran nombre de casos com Pinel/ Pimll, Lloret / Llorell, Espinalbet
/ Espinabell, Rouret / Rourell (i cf. BDC, V, 34-37), els noms en
-el1 poden no ser creacions antigues".
Encara que Coromines no sigui masca explícit, del que diu sembla
que hauríem de partir no tant del sufix iiati -ULUS, no gaire productiu
en llatí vulgar, que podria formar diminutius derivats de col.lectius
en -E.CUM (com de qualsevol altre mot), com més aviat d'un s u f i
aglutinat -ETUIUS que designaria en un primer moment col.lectius
vegetals de petita extensió.
Aquest sufix aglutinat -~lui,ushauria tingut una evolució fonetica
del tot igual a, per excmple, UETULUS (cat. vell); 6s a dir . r ' ~ > C'L
(la presencia de la iod explica que la -E- Ilarga hagi resultat en e- tancada i no oberta com en els reflexos d ' - m ) i s'hauria assimilat
Perque a& sigui possible
en general en catala al reflex d'-ELLLM.
ha de tractar-se d'una formació antiquíssima; en canvi les formacions
com Cercedol, és a dir formades amb -ULUS sobre un mot amb el
han de ser més tardanes.
sufix -~m,
Si bé la formació d'aquest sufix aglutinat ha d'haver estat molt
antiga, podia haver conservat la seva productivitat fins i tot dins del
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període prbpiament catala, quan -ETGLUS s'hagués convertit ja en
ell.
Pel que fa a la formació de parelles del tipus Lloret / Llorell
pot, certament, explicar-se perque cl bosquet de llorers a la platja
de Llorell era més aviat petit si el comparivem amb el de Lloret.
Perb pot tenir una altra explicació: que Llorell (< LAURETULUM)
s'anomenés així, no perque hi hagués un bosquet de Uorers més petit
que el de Lloret, sinó perque era un lloc semblant a Lloret -amb
llorers o sense- perb més petit i en certa manera dependent d'ell
-una casa de camp més petita o senzillament una platja més petita. Ja hem vist com Coromines comparava aquestes formacions amb
les del tipus Barcelona / Barceloneta, per exemple.
És a dir, el procés que explica la parella Lloret / Llorell no és
-t TOPONIM
/ / APEL.LATIU
DI MI^.^ -t TOPONIM,
sinó
el de APEL.LATIL
APEL.LATNCOL.LECTIU -t TOPONIM
-t TOPONIM
DNINUTIU (de nova creació
sobre I'anterior).
Pel que fa a la cronologia d'aquestes formacions, cal preguntarnos fins a quina epoca el sufix -E.N LUH, convertit en -ell, serví per
formar diminutius de col.lectius. No tots els topbnims actuals amb
el s u f i -el1 indicant col.lectius han de ser antiquíssims, perque aquí
pot haver-hi jugat iin paper important la propagació analbgica; pero
també cal tenir en compte que el fet que el diminutiu de Lloret (o
millor, Lloreú) sigui Llorell i no *Lloredel1 o *Lloredet cau fora del
sistema catali de formar diminutius. En general, les parelles Lloret
/ Llorell han de considerar-se com a formades dins el període llatí.
Ara, tebricament, en qualsevol moment de la seva evolució fonetica,
mentre els dos sufios tinguessin capacitat de formar col.lectius
vegetals de significat lieugerament diferent, era possible la formació
de parelles com Lloret / Llorell.
Aixb no vol dir que, fins i tot dins el període catali, el sufix
-e11 (< - m u ~ no
) servís per formar col.lectius vegetals més o menys
IIom
petits com una formació autonoma i independitzada d'-ETUM.
pot postular i'existencia de dos sufixos per indicar col.lectius: -et (antic
-ed)i -el1(< -ETULUM), sentit aquest darrer com a independent del primer.
Pel que fa a topbnims com Ullastrell que no tenen, que sapiguem,
a la vora cap topbnim amb - ~ m
cap
, üllastret, ens hem de preguntar
És possible que un roure
si cal partir #-ETULUM o més aviat d'-ELLUS.
petit hagi donat nom a la casa anomenada Rourell pero ja sembla
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més estrany que un ullastre o llentiscle petit proporcioni un topbnim.
Creiem que en principi tots els topbnims en -el1 descansen en
col.lectius (tant Ullastrell com Llentisclell o Rourell).
La teoria de Coromines, tal com l'hem interpretada, no ofereix,
doncs, dificultats insalvables. No és que sigui fhcil d'acceptar pero
I'única solució alternativa seria considerar que en general els sufkos
que indiquen pertinenca i els diminutius són facilment intercanviables
o, el que és gairebé el mateix, pensar en la polisemia o imprecisió
semantica de molts sufios. D'aquesta manera el diminutiu -ELLUW
hauria seMt també per a indicar col.lectius petits; perb precisament
si hi ha un sufix que hagi tingut en el domini del catala un significat
, estable durant segles és el diminutiu -el1 procedent del també
diininutiu llatí -ELLUM. L'existencia de topbnims del tipus Castanyedell
(clarament diminutiu de CASTAN~VM O millor de Castanyet) no diu
res en contra de la teoria de Coromines. Són topbnims de formació
més tardana.

Pel que fa a la situació geogrhfica d'aquests topbnims vegetals
formats amb el sufix 41, cal advertir que la relació més clara que
és possible d'establir entre un topbnim en e t i un derivat diminutiu
d'aquest topbnim en ell, és el cas de Lloret / Llorell, tots dos en
la comarca de la Selva i molt prbxims en l'espai. La parella Espinalbet.
/ Espinabe11 presenta els components molt més allunyats físicament;
en la resta de casos no sembla haver-hi una relació evident, en l'aspecte
purament geogrhfic o espacial, entre els topbnims. Aixb no obstant,
s'ha #observar que la relació pot existir en l'aspecte histbric i que
és possible que algun topbnim desaparegut, o que no haguem sabut
trobar, hagués estat la "parella" d'alguns dels topbnims documentats.
La distancia geogrifica no és tampoc una raó que obligui a descartar
una relació entre dos topbnims etimolbgicament emparentats: el t e
pbnim diminutiu pot haver estat imposat a u n nucli de població per
repobladors procedents d'una mateixa població: aquest deu ser el cas
de la parella Girona / Gironella, i, almenys tebricament, aquesta pot
ser la relació entre Ullastret i Ullastrell. Altrament, com ja hem indicat,
la possibilitat de creació lliure d'aquest tipus de topbnims en -ell,
és a dir, no condicionada a l'existencia d'un topbnim en et, ha d'ésser
considerada basica.

Encara aquí cal fer una referencia a un cas que, malgrat tenirhi una certa relació, cal separar dels fitbnims simples amb el sufix
ell. Es tracta d'una certa quantitat de topbnims formats efectivament
amb el sufix col.lectin -EWM o amb un altre s u f i col.lectiu i el sufix
diminutiu -ELLUM en una epoca relativament recent, de manera que
la seva constitució originaria s'aprecia perfectament en la seva forma
actual. De topbnims com Castanyedell, Vernedell, Cornudella, etc. en
parlarem en un altre Uoc. També de topbnims com Cercedol que
presenten un s u f i -ETIIM al qual se suma en epoca relativament recent
un sufix diminutiu -ULUS (vegeu per a tots ells el capital IX.l.l.).

Fora de I'Ambit catali, en altres zones lingüístiques rominiques,
es troben també formacions que poden correspondre al que seria la
terminació en -11 del catali. Creiem que pot ser especialment útil en
aquest cas de veure el que s'ha dit d'aquestes formacions, cosa que
ens pot permetre d'establir un mínim de comparacions amb altres zones
de la Rominia i particularment les zones més properes a la catalana.
Pel que fa a la Gal.10-romania, Hallig en els preliminars del seu
estudi indica que entre els seus materials apareixen diversos sufios
diminutius (entre eils -ELLU) i explica que en la llengua medieval sovint
els sufixos diminutius s'usen sense idea de diminutiu sinó només per
donar més cos fonetic a certs mots i afegeix que, d'altra banda, molts
topbnims amb &os
diminutius corresponen a la creació d'un nou topbnim sobre un topbnim ja existent i per tant no són exactament
diminutius d'un fitbnim sinó d'un topbnim. La seva idea és, per tant,
que el sufix diminutiu -ELLU apareix en la toponimia de la zona que
estudia, perb no associa el que poden ser reflexos rominics d'aquest
s u f i amb una funció col.lectiva. Dels exemples recollits per Hallig
(1970) només n'hi ha un que respongui més o menys a la forma que
comentem pel catala Le Fraissiml; Hallig el cataloga només com a
FHAXUVUS + ELLU sense donar cap més explicació encara que aquest cas
no sembla que correspongui exactament a les apreciacions tebriques que es feien a l'inici de l'article. En altres casos on aquest treball
recull la presencia del s u f i -ELLU es tracta de topbnims creats amb
una doble sufixació - ~ U M+ -ELLUM en epoca relativament tardana; són,
per tant, compostos on es poden apreciar perfectament els dos sufixos.
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Piel, en els seus articles sobre fitotoponímia hispinica (PIEL-1968
a i b), remarca també en algnns casos la presencia del sufix -e10 (o
-el amb tractament mossirab) a la zona gallego-portuguesa; no és que
en aquests articles hi hagi una reflexió aprofundida sobre la funció
d'aquest sufix perb, en comentar la seva associació en alguns topbnims
amb el radical LAURETUM,
hi trobem una observació feta en un to
casual que indica la constataciá del fet que -ELLU és més aviat locatiu
que no pas diminutiu: "LALRETLM findet sich in alter Verknüpfung
mit dem wohl mehr lokativ als deminutiv gemeinten Suffix -e10 /
-elam (Pr~b1968a,pig. 343). De totes maneres, a p e s t a observació
esta feta sobrc un topbnim que ja presenta un sufix col.lectiu, en
aquest cas -ETUM. En els articles de Piel, i també en altres Ilocs, es
troben pero també topbnims on el sufix s'uneix a formes simples
de fitbnims; I'explicació que s'hi dóna és, en general, la del sufix
diminutiu -ELLU. Així, especialment en l'article de Piel on es parla
di: la modificació d'-zru~- ETA en -endo en portngues (Pi~i;1962),
es troben, rnencionats de manera incidental, topbnims formats amb
un sufix que s'interpreta com a -ELLU: Freixiel; Pinhel "com forma
"mo~árabe"de -ELLU",
ast. Piniello, -iella, Pinilla; Espiniella, Espinilla
-iElo. També en la monografia de Piel sobre la fitotoponímia espanyola
i portuguesa es troben altres exemples "Aus vorarabischer Zeit stammt
Eruidel, Namc eines grosseren Ortes in der Prov. Beja, mit mozarab.
-el< d o , wie in Agustrel Bej. < OLEASTR-ELLU und Laurel Lis. zu LAURUS"
(PIEL-1968a,pig. 335). En aquest lloc Piel cita Menéndez Pida1 (1950,
pig. 180) en el lloc on parla de la perdua de la -o final en topbnims
mossarabs i on també es mencionen altres topbnims paral.lels als
mencionats per Piel. Aiií Menéndez Pida1 cita Fuentepiñel (Segovia),
que fa derivar de PINELLU, o Valdunciel (Salamanca) explicat com a
diminutiu de mcus.
A i veiem que, en general, el que podrien ser topbnims paral.lels als fitotopbnims en -el1 -eUaen catali s'han explicat mitjancant
el s u f i -ELI.U amb tractaments diversos. D'altra banda, no tenim
constancia que existeixin en temtori castelli fitotopbnims que
presentin un sufix *-ejo que seria el reflex esperable del s u f i - E T U L ~
proposat per Corominee

D'alguns d'aquests topbnims en tenim documentació antiga. Abans
de fer-ne un comentari particularitzat cal observar alguns fets generals.
Evidentment, les formes griiiques que presenten aquests documents
corresponen a la que seria la forma evolurinnada del sufix, sense
cap rastre que pugui confirmar la forma etimolbgica proposada per
Coromines. Aixb testimonia i'antiguitat de l'evolució Ionetica, d'una
banda, i, de l'altra, la manca de consciencia etimolbgica dels escriveuts
sobre aquest possible origen del sufix que es grafia igual com si fos
un diminutiu; així les grafies corresponents són -el, el1 (o les simplement llatinitzades, -ello o elo). Cal també assenyalar que alguns
d'aquests topbnims es tracten efectivament com a tals, pcrb d'altres
s'acompanyen de l'article o de certes locucions (vegeu supra en el
capítol 1, apartat 5.3) que indiquen una certa consci&ncia del seu
ús originari com a noms apel.latius.
Hem agrupat els topbnims en 411 en dos apartats perque ens ha
semblat que els topbnims derivats de nom de plantes no arbbries
presentaven un problema dilerent dels derivats de noms d'arbre,
perque el significat col.lectiu és més patent en els primcrs que en
els darrers ja que, com anirem explicant, quan es tracta de derivats
de noms d'arbre no es pot descartar que el topbnim descansi en un
veritable diminutiu, especialment quan es presenta en plural.

3.1. Col.lectius en o11 de plantes no arbories
Canyelles / Cunelles són topbnims freqüents en el domini catali:
el poble del municipi de Fígols d'organyi, Canelles de Segre (Alt
Urgell), és mencionat en l'anomenada acta de consagració de Santa
Maria de la Seu d'urgell, que cal datar vers 860, escrit kannellm;
en un precepte de 878 (DipCarol 1, p. 35,16) es fa menció de Canelles,
poble del municipi de Navata (Alt Empordi); un collum de Canellas
apareix com a límit de Cotlliure-Banyuls en un precepte de 981
(DipCarol 11, p. 394,17). Més cap al sud, entre Vilajuiga i Llanci,
hi ha un col1 de Canyelles. A llevant de Lloret hi ha la phtja de
Canye1le.s.
Des de 991, apareix documentat el lloc Canyelles que actualment
és u n barri de Barcelona (al costat d'I-Iorta):
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991Sant Pere deles Pueiies, declaració testimonialsobreescriptures
perdudes (ed. Mas, Notes histbriques XIII, ap. 23, pig. 262): terras et
uineas qui sunt in locum Canneiias et uilla uocitata Columbario etViUa
Picina. íóid. pag. 264: Affrontat de circi in montem Chatanum, de
aquilonis in Bisocio, de meridie in Fenestreiias, de occiduo in monte
de Canneiias
Un topbnim amb la mateixa forma apareix acompanyat de l'article
en un document relatiu a Caldes de Montbui:
1065 (perg. orig.) ed. Moreu-Rey, Caides, ap. 8: estrada que pergit
de Sancti Minati ad ipso Kastro sive ad SanctiFmctuosi etvadit ad ipsas
Kameiias
Volern fer tarnbé especial menció d'un document de Sant Cugat
perque el topbnim és presentat com a nom alternatiu al de Lacuna
Alba; es tracta, doncs, de colbnies de canyes a les vores d'una llacuna.
Continua el topbnim el municipi del Garraf, Canyelles, segurament
a través del Castell de CanyeUes:
1002 CSCugat 11 364, p. 11: aiaudem meum proprium quod ego
abeo ... in termino de castrnm Olerdola, in locum que dicunt Laccuna
Alba uel CaneUas
No hi ha res que s'oposi a considerar que el nom del lloc Canyelles
/ Canelles tenia en el seu origen valor col.lectiu: hauria significat
'lloc on hi ha petits canyars' més aviat que 'iloc on hi ha canyes
petites'. No sembla obstacle a aquesta interpretació el fet que el nom
aparegui solament en plural, perquk difícilment un solitari canyar
petit pot haver donat un topbnim.

En l'acta de consagració de l'església de Tost (avui despoblat del
municipi del Pla de Sant Tirs, Alt Urgell) es fa constar la donació
d'unes vinyes a d ipsas Comellas:
1040 (orig.)Baraut, ActCUrgeU 49, pig. 124. Acta de Consagració
de Sant Marti de Tost: Et ego Arnal presbiter dono .i. pecia de vinea
pui estad ipsas Corneiias, afrontat de .i. parte in via, de aiia in torrent
La reconstmcció del significat d'aquest topbnim presenta certa
complexitat; cal tenir en compte que el nom Ilatí de l'arbust CORNUS
no sembla haver tingut representants en catali -ni en occiti ni en
castelli- sinó és a través de derivats, probablement per tal d'evitar
l'homonírnia amb CORNU 'corn'; en catali el nom de l'arbust és comer

/ comera (el fruit és cuma i altres formes procedents de CORNEA);
podia, perb, haver existit també un derivat en -ICULA per a designar
l'arbust, paral.lel al castelli cornejo, pero femení -en frances els
diminutius designen el fruit-. En aquest cas el topbnim documentat
en l'acta de 1040 significaria 'lloc on hi ha corners' (no precisament
'corners petits') i no 'Moc on hi ha petites agrupacions de corners',
que altrament és el significat - e n singular, per& que presenta el
topbnim Cornudella, diminutiu de cornet, procedent del col.lectiu Ilatí
CORNETUM. Segons tot aixd la idea col.lectiva que pugui haver tingut
el topbnim, o potser més aviat pretopbnim, ipsas Comellas del
document del 1040 procediria del plural i no del sufix.

El topbnim Espigolell apareix mencionat en un document de la
Seu d'Urgell de finals del segle XI com una afrontació al sud del
terme de ClaravaUs (actualment incorporat al municipi de Thrrega,
Urgeii):
1090 Baraut, DocUrgeU 1073 (Urgeiiia 7, pig. 189):in comitatum
Urgelii, in finibus Marchiarum, in locum vocitahim Clarasvalles ve1 in
suis terminis, prenotahim locum quadre Sancti Ermengaudi. ... Et
habet affrontaciones ... de meridie in termino de EspigoleU
El topbnim no apareix mencionat ni en el DCVB ni en el DECat.
Ara bé, segons la GEC, el topbnim Espigolell o Espigokt correspon
a un "antic iioc de la quadra dlEspígol, a l'actual municipi de
Tornabous". Aquí cal comentar dues coses, la primera és que ben
a prop del topbnim que comentem es traba el topbnim Espígol, al
nord de Tornabous; la segona és la indicació que es dóna en la GEC
sobre la doble forma d'aquest topbnim que apareixeria també amb
un altre s u f i -et, no sabem si col.lectiu o diminutiu. També s'ha
d'obsewar, d'altra banda, la situació d'aquest topbnim, corresponent
a una zona on, tal com indica Moreu-Rey, apareixerien sovint
fitotopbnims creats artificialment en epoca de reconquesta. Llavors
potser caldria pensar més anat en un topbnim diminutiu, creat sobre
el topbnim veí; aixb també explicaria la dualitat en la forma del
topbnim recollida en la GEC 4 u a l i t a t que ho hem trobat recollida
en cap altre lloc-; que aquest topbnim vei, Espígol, sigui una creació
no espontania es també una possibilitat a tenir en compte pero que
ara cau fora del nostre centre d'interes.
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Un derivat e n -ella del mot d'origen pre-roma gavarra, el femeni
g~varnella,~
apareix en dos documents d'Urgell que es refereixen a
u n mateix indret a la viia d'AlAs (Alt Urgell); el fet que en aquests
dos documents aparegui com a nom apel.latiu i que presenti ensems
valor col.lectiu d'una manera molt clara, és del tot excepcional:
1046 (orig.)Baraut, DocUrgeU 592 (Urgeliia 5, pig. 122):Et est in
comitatum HorgeUo in apendicio de Sancti Stephani qui est situs in
villa Elase ... et ipsa petia de terra de Margcxano, de ipsa gavernela
amante, cum ipsa vinca qui ibi est
1051 (orig.) Baraut, DocUrgeU 641 (Urgeliia 6, pag. 24.): in
comitatum HorgeUo in apendicio de Sancti Stephani qui est situs in
villa Elasse, in locuin qiie dicihir in Margexano ... ipso quadro de vinea
c p i est ad ipsa comela ve1 in ipsa gavarnela quod dedimus tibi
Amb raó i'editor d'aquests documents no grafia amb majúscula
el mot gavemela / gavarnela, perque, si bé és evident que en els
dos documents es fa referencia a u n sol Iloc, el seu ús com a nom
comú és clar d'acord amb els contextos en que apareix, particularment
en el document de 1051.
L'establiment del significat d'aqnest mot ofereix certes dificultats:
el primitiu gavarra és gairebé u n hipax que apareix en els evangelis
de Palau (s. XIV-XV) traduint el Ilatí RUBUS 'esbarzer' (DECat s.v. gavarra);
el mot achaiment en ús és el derivat gavarrera (gavamera) que
presenta el significat principal de 'roser silvestre' (DCVB);' el significat
del mot gavamella en els dos documents citats ha de ser 'indret on
hi ha una petita agrupació de gavarreres' (no 'indret on hi ha una
gavarrera petita').
També tenim Gavarrella com a topbnim o, potser millor, com
a pretopbnim; apareix, introduit per l'article, en u n document de
d'urgell, en la descripció d'unes terres situades en el terme de Tnló
(Paliars Jussi):
1089 (orig.)Baraut, DocUrgell1053(UrgeUia7, pig. 173):Et ipsas
terras cum arbores fructuosas ve1 infructuosas quem habeo in terminio
de Tolo affrontant a parte orientis in terminio de castri Beneventi, de

meridie ad ipsa Gavarrclla, ah occiduo in terminio de Casto, a parte
vero circi ve1 aquilonis in terminio de castrum Conches
Com a cognoms catalans han perdurat Gauarrella i Gauarrell, cosa
que suposa i'existencia de cases així anomenades.
Resta encara una darrera qüestió: si el significat col.lectiu
d'aquests topbnims procedeix del sufii o si el valor col.lectiu ja el
tenia el primitiu gauarra. Hi ha indicis que gauarra podia haver estat
usat amb valor col.lectiu: així en el passatge que reproduim a
continuació d'un document del final del segle x que fa referencia
a Olerdola, el mot gauava és susceptible de ser interpretat com un
col.lectiu ape1.latiu:
991 (Olerdola)k t i q . iV 277, f . 10: a parte vero meridies inquoat
per ipsa nisrc ... ct per ipco caprafico et graditur per ipsa gavarra et
usque in spelunca qui diiitur Derrii
Un altre indici el constitueix el fet quc gavarra aparegui no
rarament en la toponímia:
1117 CSCugit 111837, p. 37: in Valense, in parrochia s. Stefani
de Granoyers ... pecia term qui estad ipsa Gavarra
En els Usatges de Barcelona es menciona el colum de ipsa Gauarra:
Us. 61 [58]: omnes homines ... haheant sinceram treguam ... a
Monte Cati usque ad Castrum Felix, et a coilo de Fincstrellis usque ad
coilum de ipsa Gavarra
Gauava, sense article, és el nom d'un antic municipi incorporat
ara al del Coil de Nargó (Alt Urgell).

Giripbrell és el nom amb que tres documents del segle x designen
un iloc que ells rnateixos situen dins el terme d'Estocr de Conflent
(Baraut el situa en el terme municipal d'EspirA del Conflent, municipi
prbxim a Estoer).
Observem que, en els dos pnmers textos que reproduim, el
topbnim és introdu'it per I'article i en el tercer ho és pel gir in loco
ubi dicitur; les dues coses semblen indicar la persistencia de la
consciencia del seu origen com a apel.latiu:
979 (orig.) Haraut, DocUrgeU 182 (Urgeiiia 2, pag. 127): in
suburbio Elenense in valde Confluente infra fines de villa Astovere, in
loco que vocant MaLiolas ad ipso Genebrello
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580 (orig.) Baraut, DocUrgell 185 (Urgeiüa 2, pag. 128): et ipsa
vinea in suburbio Eilenense, in vale Contluente, infra fines de viila
Astovere, in loco que vocant Maliolas. Et afrontat ... de 1111 ad ipso
GenebreUo
984 (orig.)Baraut, DocUrgeU 199(Urgellia 3, pig. 33): in suburbio
Elenense, in valle Confluente in apendicio de Astovere ... Et est ipsa
.I. pecia de vinea in locum ubi dicitur Ginebreiio
Essent el ginebre un simple arbust no sembla que el diminutiu
pugui haver originat un topbnim; el significat originari ha de ser
'lloc on hi ha un petit ginebrar', més aviat que 'lloc on hi ha un
ginebre petit'.
Coromines (BSO 12, pig. 20) explica el topbnim hombnim
Gimbrell, a la vaii de Boí, com a procedent de * J L I N I P E ~ iUremarca
~ ~
I'abundor de ginebres encara ara en aquest lloc.

La curta historia del topbnim Puig de Llentisclell ha estat explicada
per A. Soberanas (1980); en donem un resum a continuació. La
primera menció del topbnim apareix en la donació, que el comte
Ramon Berenguer 1 féu a Bernat Amat de Claramunt, del lloc
anomenat Puig d'üiiastrell (entre Aitafulla i Tamarit, segons Font
Rius, CPoblación 1, p. 683, amb gran cxtensió de terreny):
placuit animis meis, ut
1060 ACA Ramon Berenguer S, n"44:
scripturam donacionis fecissemus vobis de puio vocitato Ullastrello ...
Est autem predictum podium cum omnia sua aprisione in maritimus
partibus civitatis Terrachone, super castrum Tamarit ... Et afrontat ...
de occidente, in podio que vocant Lentisdel sive Monterols
El topbnim torna a apareixer com a un limit del lloc de Mangons,
cedit per Pon$ de Timor:
1145CPoblación 170, pig. 114:dono ..locum qui dicitur Mangons
orientis in rivo Franculini ... ab ocasu in viüa
Constantina; a parte circü in serra subtus Lintisdel @er Lintisclel) et
pewenit usque ad Franculinum
Molt poc després, el 1177, i'arquebisbe Berenguer de Vilademuls
ordena el trasllat de la vila i el castell de Constantí al puig de
Llentiscleil. Així, amb el trasllat de la vila i del topbnim corresponent,
es perdé el topbnim original del Uoc. L'última menció de Llentisclell
és de 1194, quan ja el puig de Llentisclell era la vila de Constantí.

... afrontat a parte

En el mateix article, Soberanas comenta I'existencia d'un altre
topbnim pard.le1: el tossal i la partida d'els Estinglells en el terme
de Verdú. Aquest topbnim es documenta des del segle xiii com a
Lentisclell. L'evolueió lonetica fins a la forma actual I'cxplica
Soberanas (loc. cit. pig. 175)per una despalatalització de la L1 causada
per un procés de dissimilació i una metitesi que fa que el nom
esdevingui *Lestinclell. A partir d'aquí, s'interpreti la 1,- com a article
i es produeix una pluralització. Una evolució paral.lela es troba en
el topbnim, en -ARE, els Estinglars, nom d'una partida a les Garrigues,
recollit també per Soberanas.

El topbnim Romenell, que correspon a m i dia al d'un puig prbxim
al Col1 d'Espill, a la frontera de 1'Empordi amb el Rosselló, apareix
en un document del segle x que també menciona Cotliiurc i Banyuls:
981 DipCsrol 11, pig. 394: in pago Rosolionerisi ... in locum qui
dicuntur Caucoliheri ve1 Ralueolis cum terminis et finihus eomni ...
usque ad culnicn de Romenel
Pel que fa a la base etimolbgica d'aquest topbnim, es pot Lractar
d'una formació pard.lela a Romanet, Romaneda (vegeu l'apartat que
hi dediquem en el capítol 111.4.).

IIi ha dos nuclis de població que porten el nom de la Sisquella,
I'un al municipi de Sant Pere dels Arquells, a la Segarra, i l'altre,
pricticament reduit al nom #una masia, a Juncosa, a les Garrigues.
Os també el nom de la val1 on es trobava aquest darrer. Dos documents
del final del segle x i i hi fan referencia.
1192 CPohlación 19'2, pig. 267: in termino de Castro Asinaruni
(= Casteiidans) in loco vocitato Riuo Sicco. Afrontat ab una parte in
pelago de Sisquela
1 197 CPoblación 206, pig. 283: unam pariliatam tcrre ad Riuwm
de Sim, in valle de la Sisquela

La sisca és una gramínia que es fa en terrenys humits i és de
canyes primes i flonges. El nom de la Sisquella devia fer referencia
en un primer estadi a una colonia de sisques a la vora d'un pelec
o iiacuna. Oels dos passatges mencionats, particularment del document
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de 1192, sembla deduir-se que, com a toponim, originiriament, era
el noni de la llacuna i de la val1 m6s aviat que el nom d'un nucli
dt: població. Cal també observar que en el document de 1197 el
toponim porta article, cosa que és, si més no, un indici que el nom
havia estat sentit com a apel.1aliu. El significat col.lectiu de la sisqueiia
que va donar origen al topbnim és especialment clar, perquk, com
ja hem observat, no és versemblant que un exemplar especialment
petit Cuna planta per ella mateixa del tot insignificant, perb que
forma colbnies, doni nom a un lloc; ha de fer referencia, doncs, a
una colbnia de sisques, relativament petita, si era comparada amb
altres de gran extensió. Descansen també sobre col.lectius de sisca
cl toponim Siscar (hi ha un lloc amb aquest nom pertanyent al
municipi de Caiiadrons (Haixa Ribagorca) i un altre a Montblanc)
i Szsguer (Alt Urgcii i Solsonks). Siscar, escrit sovint Ciscar, és un
cognom especialment freqüent al País Valencia, perb no rar al
Principat.

3.2. CoE.lectius en -ellformats a partir de noms d'arbres
Albarells 6s actualmeni el nom d'un poble del terme municipal
d'Argencola (Anoia). Procedeix del llatí .4LBARUS 'alber'. En un
documcnt del 1012 el lloc és designat en singular (escrit Albarel):
1012 CSCugat 11 442 pig.88: afrontat predicto castro (que dicunt
Clariana) ... et pervadit usyue ad terminos de Argenciola ... coniungit
cuin termino de Iorba in serra de Alharel
Pero dins el decenni següent el lloc apareix designat amb un plural
(AlbareLv):
1023 CSCugat 11 486, pig. 135: in comitatu Menresa, castrum
Cliriaiia ... et ascendit per ipsa scrra et tendit ad ipso pugol que dicunt
Guardiola de Albarels; de parte vero circi in iam dicto pugolde Aharels
És difícil de dir si el plural és secnndari o si el singular del
document de 1012 cs deu a un error dc copia -o lapsus de l'escrivi:nt-. En el primer cas podrfem conjecturar que altres formes en
plural pertanyents a topbnims en -el1 són degudes al fet que era evident
que no es tractava d'un sol arbre petit; el plural feia patent el co1,lectiu.
El plural apareix designant un altre lloc, a Eramprunyi, en la
nienció més antiga que podem aportar:

Lt FORMhCl6 DELS COL.LECTIUS R O T ~ I C SEN LA T O P O N ~ M ~C.9TALiUA
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977 CSCugat 1121, pig. 97: terra que estad ipsos Albarellos ... iu
terminio de castrum Rodanas, que vocant Eraproniano.
Ací cal observar que el topbnim porta article.
Pels altres problenies relacionats amb aquest topbnim vegeu el
comentari que fem a propbsit del topbnim olzi~lla/oízinelles.

A més del topbnim a la Selva que hem mencionat anteriorment,
Llorell és el nom d'una "viüa" que apareix en un document del
Cartulari de Sant Cugat del segle u com a límit del castell d'illbinyana
(Baix Penedes):
1088 CSCugat 11 730, pig. 392: castrum quem vocant Aibiniana
... qui est destrucmm et solidum et eremuni sine habitatore et adsque
laboratore et propter rnct~iismabelitis inhabitabile ... in chomitatu
Barchinona, extremum marchie ... vadit ... usque in villa que dicunt
Lentisclosa ... usque in villa que vocant Lorel
Ja hem fet una amplia referencia a aquest topbnim i a la relació
que és possible d'establir amb el topbnim Lloret. Aquesta relació,
juntament amb el fet que no és gaire probable que un llorer petit
i solitari doni nom a un lloc, fa que sigui en aquest cas especiaiment
acceptable la teoria que cal partir d'un significat col.lectiu. També
hem vist que aixb no vol dir necessiriament que en la platja
anomenada Llorell, prbxima a Lloret de Mar, hi hagués hagut mai
una petita col.lectivitat de Ilorers, sinó que el lloc presentava unes
característiques semblants al de Lloret, pero era més petit o menys
important o d'alguna manera hi estava vinculat. En canvi el Llorell
del Baix Penedes és, segons sembla, independent d'un topbnim
col.lectiu no diminutiu.

El topbnim en singular (escrit Alzirzela per Elz- o 012- probablement
per modernització mecinica en la transcripció) apareix en un
document que fa referencia al castell de Sacama, a Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat):
963 Marca 101, col. 883: vadit per ipsani scrram de Ragenario et
per ipsa Erola sive per ipso pino qui est super vineas de Fniiano ... et
inlaterat ad ipso pino qui vocatur ad ipsa Alzinela
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Aquí Alzinella és el nom amb que es coneix el Iloc on hi ha
una roca gran i alta (vegeu el comentari que hem fet a propbsit del
mot pi com a fitotopdnim aparent en el capítol 1, punt 4.2). Introduit
per la preposició ad, es tracta segurament d'un pretopbnim o millor
d'un topbnim circumstancial i tant pot referir-se a una alzina petita
com u n grup d'alzines, pero com és ben sabut les alzines sovint formen
grup, a vegades d'una manera ben harmoniosa i vistent.
El plural Olzinelles' és el nom de diversos Ilocs: és el nom d'un
poble al Montnegre (municipi de Sant Celoni, Valles Oriental) ben
documentat des del segle x:
978ACondal182, pag. 359: in comitatu Barchinonensisvelin suis
termines in multis locic ... sive in villa de Boschos uel in Elzcinelles sive
in Montesen (=Montseny)
998 CSCugat 1 331, pig. 280: iusta alaudem s. Cucufati ... quem
dicunt Valle Cregoria ...;affrontat ... de parte orientis in terminio de
villa qui dicunt ElzineUes ... et inde pergit per termine de fisco que
dicunt Monte Nigro
Altres documents de Sant Cugat fan referencia al mateix Iloc:
en el document 337, de l'any 998, el nom és escrit Olcinelles.
Amb el mateix nom és designat un llogaret del municipi de Sant
Fruitós de Bages, mencionat en un document del segle xi:
1022 Marca ap. 193, col. 1032 (determinació del termes de
l'església de SantaMaria de Manresa):et descendit ad ipsam Cot etvadit
per Ulzinellas usque in alveum Lupricati
Un document de Terrassa fa referencia a un altre Uoc:
1024 AHTcrrassa 1, 22 (transcripció inedita de P. Puig i UstreU):
et est hec omnia ... in termine Terracia, in locum que vocant ElzineUes
Balari (1899, pig. 212) fa menció encara d'un altre Iloc anomenat
Olzenelles, situat a la parroquia de Sant Julia de Palou, que apareix
en el LAntiq. 111 28, f. 12v. El poble de Palou, a& l'església parro.
quial de Sant Julia, és aetualment u n barri de Granollers (Valles
Oriental).
Que el significat originari del topbnim Olzinelles sigui el plural
d'un col.lectiu, és a dir, 'iioc on hi ha dos o més gmps petits d'alzines',
no és manifest, especialment si tenim en compte que el Montnegre
5. Pcr i'evoluoió de la vocal inicial d'aquest mot vegeu el comentari qYe en fem al capitol111.4.,
en comentar el topiinim Oba.

és tot el1 un gran alzinar. Sembla més versemblant partir del signicat
d"e1s alzinars', sense idea de diminutiu, o bé partir del significat
d"alzines novelles', sense altra idea de col.lectivitat que la que evoca
el plural, i aixb és gairebé sempre aixi quan aquestes formacions,
en plural, fan referencia a especies arbbries, pero res no es pot afirmar
amb seguretat.

En una venda del segle XI #una terra i d'unes cases en el terme
de Caldes de Montbui es fa menció d'un lloc anomenat Olivella:
1052 ACA Kamon Berenguer 1, núm 128(ed. E. Moreu-Rey-1962,
ap. 7): vindo tibi terra et casas ... et vinea et arboribus qui infra sunt
...in comitatum Barchinonense, in Vallense, infra termine de Caiidas,
ad ipsa Estepera, in locum que dicunt Paiadello in Olliveiia
Oliveüa és també el nom d'un poble del Garraf; el lloc, situat
on la val1 del mateix nom s'eixampla, és apropiat per al cultiu
d'oliveres; cal, perb, tenir en compte que olivella és també el nom
d'una planta (DCVB S.V.).El castell que domina el lloc és mencionat
a principis del segle xi en una donació feta a Sant Cugat:
1003 CSCugat 11 364, p. 11: aiaudem meum proprium quod ego
abco ... in termino de castrum Olerdola ...; affrontat... de parte orientis
in terminos de castrum Olivella

En un diploma del segle X, que sembla original, apareix el mot
Ulmello com a topbnim o pretopbnim; és una donació feta al monestir
de Sant Joan de les Abadesses d'unes propietats situades in c o d a t u
Bisulúunense, in valle Miliarias:
976 ACondal180, pig. 356: et ipso campo de ipso ulmeiio afrontat
a oriente in terra de iam supradicto Tassione
En I'edició el nom es transcriu en minúscula com si fos u n nom
apeblatiu, cosa que no sembla desencertada. Tractaut-se d'un nom
d'arbre, tant versemblant és que faci referencia a un om novel1 com
a un grup d'oms no extens.
Més clarament topbnim és 1'Olmel que apareix en un document
editat per C. Baraut, que conjecturalment el situa a Guardiola de
Segre (la Noguera):
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1032 (orig.)Baraut, DocUrgeU 456 (CrgeUia 4, pag. 158): ad ipsa
ecclesia quc dicunt de Guansero ... et vadit usque in ipsa Guardia de
ipso Olmel, ... de partc vcro circi in ipsa guardia de Ledoncelo. Et
pervenit ad ipso torrente de ipsa Cercosela
El plural Omells apareix com a desipació d'un lloc a Terrassa:
1015 AHTcrrassa perg. J. 17 (transcripcióde P. Puig i UstreU): Et
est in comitatum Barquinona, infra termine Terracia, in locnm
vocitatum Olmellos
1032 AHTerrassa perg. I,28 (transcripcióde P. Puig i Ustreli): Et
cst hcc omnia in chomitato Barchinona, in terminio Terracia, in locum
vocihtum Olmels. Et afrontad ... de occiduo in rio quipergitperfonte
de Olmels
Existeixen encara altres llocs designats amb el plural Omells. Turull
(1991, pig. 297-300) explica que els actuals topbnims els Omellons
(les Garrigues) i els Omells de Na Gaia (Urgell) originiriament eren
hombnims: els dos apareixen com a Omells fins ben tard (fins al segle
m). Ara bé, el fet que dos llocs hombnims es trobin a ben pocs
quilbmetres de distancia fa que s'hagin de diferenciar; a k b és el que
ha provocat que el primer prengui u n s u f i diminutiu (-4i el segon
u n complement de pertinenca, de na Gaia, motivat per raons
histbriques (hi hagué una propietaria del lloc amb aquest nom, vegeu
el comentari que en fa Tumii, loc. cit. pig. 300). El$ documents
següents fan referencia, segons sembla, als Omells de Na Gaia:
1152 CPoblación 90, pig. 143: confirmo ... totarn iüam meam
terram de Avinaixa ('Vinaixa) ...Et terram istam habet afrontaciones
... , de parte meridie ... vadit usque Pelec Pudet de super Olmeiis
1186 CPoblet 151, dono ... totum decimum mee dominicature
plane quam habeo ad Ulmeiis
1204 CPoblet 24, pag. 9: dono eideni inonasterio viliam meam de
Avinaixa (= Vinaixa) cum Homels
El comentari que hem fet a propbsit del topbnim Olzinella /
Olzinelles serveix també per Omells i els altres derivats de noms d'arbre
mitjancant el sufix XLLUM que es presenten en plural. Probablement
és el plural, i n o altra cosa, allb que proporciona a aquests topbnims
valor col.lectiu. Efectivament, una forma de plural referida a u n nom
d'arbre amb u n sufix diminutiu pot designar facilment una plantada
o u n hose d'arbres joves o petits. Coromines (DECat, s.v. om) n o
menciona cap d'aquests topbnims.
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Introduit per l'article, apareix el singular Pinell en u n document
del segle xi, nom d'un honor e n el tcrme de Caldes de Montbui:
1057 doc. citat a Moreu-Repl962, pig. 165: supra monte magore,
ad ipso Pineliu
Sense article, Pinell apareix repetidament e n diversos documents
d'Urgell (castrum Piml, puio de P i r ~ l ,tenninis de Pinel, in Pinel);
la identificació d'aquest topbnim a m b Pinell de Solsones (al Solsones,
al limit amb l'Alt Urgell) no és segura, com no és segur que les
mencions que h e m reunit facin referencia a un sol i mateix Uoc:
1025 Baraut, DocUrgell 396 (Urgellia 4' pag. 104): in comitatu
Urgeilitense, in aiacenciis de castrum Pontis siue i d r a terininos de
castrum Pinel
1046 Baraut, DocUrgeU 602 (UrgeUia 5, pig. 129): ipsuni casírurri
dc Aguda ... Et ahet. afroiitaciones iain dicto castro ...vadit per ipsum
terminum de Ribeles et dc la Figera usque ad ipso Morato et descendit
ad puio Crosso usque in rivo Merdario, et de meridie in Mascanzano
ve1 in Cione, ct dc occidui~in ipso puio de Pinel
1057 (orig.) Baraut. DocLrgell 696 (Urgeliia 6, pag. 75): ct ipso
alaudes qui siiiit infra terminis de Pinel terras et rineas ...sic remaneat
totiim ad Sancti Sepulcri
1065 Baraut, DocUrgell 771 (UrgeUia 6, pig. 139): Et alia
conamiria quod abebat in Pinel dimisit ad Sancti Salvatoris
1066 (orig.) Baraut, DocUrgcli 794 (Urgellia 6, pig. 159): in
comitatu ~ r ~ e l l i t e n sine aiacenciis de kastrum t'ontis sive infra
terminis de castrum Pinel ve1 eius aiascenciis
Altres llocs, situals més al sud, porten aquest nom: Pinell és el
nom d'una antiga quadra de Juneda, a les Garrigues, i a la Terra
Alta hi h a el municipi de Pznell de Rrai."]
femení Pinrlla és el
nom d'un llogaret del municipi de Dénia i d'una partida del municipi
de Vila-real (Plana Baixa).
El plural Pinells és el nom d'un lloc, e n el Penedes, al terme
d'olkrdola, que des de 988 és mencionat e n diversos documcnts:

6 . lncidentalment wl nssiiiy;ilsr, per Lii que sigui iins qiiestio secuiidiria pel tema que ceritra el
nostre interhs, que IlansErieh KeUer identificicl t o p h n i m h e l q u e apsreken diverses ninyi>nsdegesi;i
franceses amb I'actud h e 1 1 <Ir h u i qve, per 1s seva iiniació prop de la serra de Findols, eonstinieixun
punt estrathgicament impomnt (sobrc ainh vcgeu K ~ u n - 1 9 7 9 ) .
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988 CSCugat 1 223, pig. 188: aiodem nosirum proprium quod
habemus in ipsamarchia de Penedes, in terminio de Olerdula, inlocum
que dicnnt Pineilos
1005 Udina, La successió testada 64, pig. 215: Et item ad Sancti
Cucuphati cenobio concessit modiatas quinque dc uineas que sunt
prope solario de Richildis, femina, cum ipsa sua medietate de aiaude
de Pinellos
1017 LAntiq. IV 307, f. 118 (Mas 360): donamus ... aiodem
nostrum quod abemus in comitatu Barchinonense, in Peniteuse, in
locum que dicunt PineUos
Potser fa referencia a aquest mateix lloc el Pinellos que es
menciona e n el testament de Ramon, levita:
1045 CSCugat 11 582,246 i Baraut, DocUrgell 588 (Urgellia 5, p.
117): et ipsum aiaudcm quod abeo ad locum que dicunt PineUos,
remaneat ad soror mea ... , post obitum vera eius remaneat ad domum
Sancti Cucuphatis
Els problemes que presenta aquest topbnim, pel que fa a
i'establiment del seu significat originari, són els mateixos que
ofereixen els altres que apareixen unes vegades en singular i altres
en plural. Els comentaris que n'hem fet es poden també aplicar ací.
Pcrb en aquest cas encara h i ha u n problema addicional, ja que Pinell
podia ser interpretat no com a fitotopbnim sinó com a derivat del
terme orogrific pi (sobre el qual vegeu 1.4.2). No sembla probable,
pero no es pot descartar del tot.
ROURCLL
El Rourell (amb article) és el nom d'un municipi de I'Alt Camp,
estes a la dreta del Francolí. Sabem que era mencionat l'any 1150
o 1158 pero el document s'ha perdut (CPoblación, phg. 133 i 735).
Un altre Rourell, a l'Alt Penedes segons sembla, apareix e n el testament
de Guiüem de Gelida:
1197 CSCugat 111 1219, pig. 349: concessit f i o suo Guiiieimo
mansum de Belveder, cum campo de Rourel
Raurell és cognom n o rar, més freqüent que Rauret; els dos poden
procedir de noms de masies, a la vora de les quals h i hauria u n
grup de roures. Aquest ('grup de roures') podia ser el significat
originari del topbnim, més aviat que el de 'roure petit'. Precisament
el Raurell és el nom d'un lloc a la serra de Biure (municipi de Saghs,
B e r y edh).

El topbnim üllastrell apareix documentat ja des del segle x
corresponent a l'actual Ustrell o U l h t r e l l al Valles Occidental:
996 AHTerrassa Perg. 1, 10 (transcripció de P. Puig i Ustrell): Et
est in comitato Barchinona, in terminio Terracia, in locum que dicunt
R[os]edors ve1 in locum que dicunt Avelanedo. Afrontat de oriente in
flumine Riopdlo, de meridie in terminio de Uliastrelo, de occiduo in,
terminio de Vuoltrera, de circi in silva de Galano
Malgrat que aquest document de finals del segle x mostra clarament que la pronúncia del topbnim ja devia ser molt acostada a
l'actual, trobem més tard altres aparicions del mateix topbnim o n
apareix llatinitzat amb u n notable encert etimolbgic, així:
1013 CSCugat 11 456, pag. 103: qui est hec omnia in comitatu
Barchinone infri: termines de Terracia, sive de Oleastrello
1040 CSCugat 11 549, pig. 209: in finibus de predicto castro Vid

... in locum quem dicunt Oleastrello

També fa referencia al mateix lloc aquest document de Santa Anna:
1067 Alturo, Sta. Anna 11 92, pig. 107: concessit ... omnes suos
alaudes de Uiastrel et de Avelaneto
El lloc anomenat Puig üllastrell o d'Ullastrel1 fou donat per Ramon
Berenguer 1 a Bernat Amat de Claramunt; és la mateixa escriptura
de donació que hem mencionat a propbsit del topbnim Llentisclell:
1060 ACA Ramon Bereuguer 1, n" 244: placuit animis meis, ut
scripturam donacionis fecissemus vobis de puio vocitato Ullastrello ...
Est autem prcdictum podium cnm omnia sua aprisione in maritirnus
partibus civitatis Terrachone, super castrum Tamarit ... Et afrontat ...
de occidente, in podio que vocant Lentisclel sive Monterols
Molt probablement fa referencia al mateix lloc l'üllastrell q u e
apareix mencionat uns anys abans com un dels termes meridionals
del castell d'illbinyana (Baix Penedes):
1046 CSCugat 11 586, pig. 252: in terminio de castrnm Albiniana
... a plaga vero meridiana vadit per ipso Ulastrel ... de parte vero circi
vadid per ipsos albornars ve1 per ipsas fexurias que fuerunt fexuriadas
En el tom corresponent a Tarragona de la GGC Emili Morera
(pig. 868) identificava "probablement" aquest üliastreli com a nom
antic de Creixell (Tarragones). La GEC repeteix apuesta mateixa
informació (S.V. Creixell de Mar) sense citar fonts. Font i Rius el
situa més versemblantment entre Tamarit i Altafulla.
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Tebricament el nom podia fer referencia a un ullastre jove,
pero tenint en compte que l'ullastre no és un arbre especialment
esplendorós, i que és possible d'establir una oposició entre ullastret i ullastrell, i encara que el plural ullastrells es troba en la toponímia, potser és preferible partir del significat col.lectiu, de manera
que el significat etimolbgic d'UUastrel1 fóra el de 'petita comunitat
d'ullastres (joves o vells)'. No hi ha arguments apodíctics, pero sí
indicis.

Hi ha encara altres topbnims en la geografia catalana amb aquestes
formes que no hem pogut documentar des d'antic; ja hem comentat
en la part introductbria d'aquest capítol que Coromines esmenta el
topbnim Espinabell (< Espinalbell) com a col.lectiu en -ell; també en
el DECat (S.V. roldor) Coromines comenta que el nom Redonella que
correspon a un mas a 1'Alt Berguedh es pot explicar com un col.lectiu
de roldor amb dissimilació r-r > r-n. Hi ha també, en el terme de
Fraga (Baix Cinca), un Ilogaret, actualment despoblat, anomenat
Cardell; en el DCVB es conjectura que el nom precedeix del cognom
documentat en inscripcions africanes; sembla millor
Ilatí CARDELLCS
considerar-lo un fitotopbnim i partir del Ilatí CARDUS 'card'. El significat
originari del nom Olivella (poble del Garraf) pot ser, com hem explicat,
'grup d'oliveres', pero cal tenir en compte que olivella designa una
especie vegetal diferent que l'olivera. El toponim la Granadella (les
Garrigues) és potser una replica del topbnim la Granada (Alt Penedes),
que potser procedeix de GRANATA (TEMA);l'apel.latiu granadella és el
nom d'una planta anomenada també morelh. Sobre l'origen del
topbnim Morella, ciutat dels Ports, és difícil dir-ne res; potser no és
un fitotopbnim.

Independentment de les consideracions que es puguin fer respecte
a la teoria del professor Coromines, segons la qual en la fitotoponímia

catalana la sufixació en -el1 és en realitat el reflex del sufix compost
(col.lectiu + diminutiu), no sembla dubtós que un cert nombre
dels fitotoponims que hem examinat presenten el significat col.lectiu,
és a dir designaven en el seu origen una col.lectivitat o colonia vegetal

-ETULUM

petita; aixb és especialment manifest quan es tracta de plantes no
arbbries, tant si el toponim apareix en singular (Sisquella) com si
ho fa en plural (Canyelles), perque la petitesa que pugui presentar
un exemplar, o un cert nombre d'exemplars, d'aquestes plantes en
un iioc no sembla que pugui determinar la formació d'un topbnim
si no és exccpcionalment.
Sembla h m b é que la interpretació com a col.lectius és del tot
acceptable i versemblant en les formacions en -el1 cn singular sobre
noms d'arbre (Ullastrell).
En canvi, quan el topbnim apareix en plural, tractant-se d'especies
arbbries, la interpretació pot ser una altra, perque és clar que la
presencia en un lloc d'un cert nombre d'arbres joves pot haver
determinat la formació de topbnims com Olzinelks, Olmells, Pikells,
en els quals la idea col.lectiva seria donada pel plural. Tanmateix
no es pot dcscartar que el plural sigui secundari i procedeixi #un
primitiu singular (n'hi ha certs indicis en el cas de formes dobles:
Albarell i Albarells); el pliiral, un cop perdut el sentit col.lectiu
d'-ell, s'hauria imposat perque feia el nom més transparent i més
adient a la realitat vegetal del lloc. Tampoc no cs pot descartar del
tot l'existencia de dues o més col.lectivitats petites o plautacions
d'arbres en un indret, que determinin la formació d'un col.lectiu
plural, perb en els col.lectius formats per altres sufios el plural és
del tot excepcional (els plurals pinedes, rovires, alzinars deuen ser
raríssims en la toponimia).
Hcm vist també que és possible que alguns dels fitotopbnims
en -el1 no tingnin relació amb la vegetació del lloc, sinó que siguin
replica de topbnims cn +t; aquest pot ser el cas del topbnim Llorell
(la Selva), el significat originari del qual és possible que sigui 'el
Lloret petit', independentrnent de la vegetació que el lloc pugui
presentar.
Aiguns topbnims presenten encara problemes d'una altra naturalesa com es el cas d'olivella (Garraf); com a nom apel.latiu, olivella
designa una especie diferent de l'olivera, cosa que no deixa de ser
un element que, si més no, cal tenir en compte en la interpretació
del topbnim.
Finalment, hem pogut observar que un nombre relativament gran
d'aquests topbnims en <11 es troben al Baix Penedes, Alt Camp, la
Conca de Barberi i les Garrigues, en una ampla franja que va del
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nord de la ciutat de Tarragona vers ponent. No és, perb, clara la
significació que pugui tenir aquest fet.
Com veiem, són molts i de mal resoldre els problemes que
plantegen aquests fitotbponims en -ell.

aixb, falguera, per bé que ho sigui a nivell diacrbnic, no es percep
sincrbnicament com a compost. Com venrem, el cas de falguera no
és I'únic.
Després hi ha encara el fet que aquest sufix, en els fitbnims i
fitotopbnims, presenta formes masculines i femenines; aixb s'explica
perquk -ARIUS
és en liatí originhriament un s u f i adjectival, que s'adapta a substantius masculins (LOCUM o ARBOR, aqucst originariameut femení perb masculí en llatí vulgar) o femenins (SILIJA, TERRA)
indicant que la cosa designada pel substantiu Es abundant en (o
productora de) la cosa designada per l'adjectiu en -ARIUS.
Tots aquests problemes, les seves causes i també les seves
conseqükncies pcr a la formació dels col.lectius, són els que intentarem
d'exposar en els parhgrafs que segueixen.

Interessa especialment aquí l'ús d'-.mrus formant col.lectius. Les
diverses Ilengües rominiques mostren diferents preferkncies pel que
/ -ARL\) i als tipus de vegetals als quals
fa al genere del sufix (-ARIUS
s'uneix aquest sufix per a formar col.lectius. Així Rohlfs, centrantse en el temtori italo-romhnic (1969, pags. 394-395), indica que a
la Toscana, perb també a altres zones #Italia, aquest s u f i indica
un lloc on creix una certa planta en gran quantitat; té per tant un
significat col.lectiu; Rohlfs explica també que les formes masculina
i femenina d'aquest sufix es troben distribuides #una manera una
mica arbitraria. En els exemples que dóna es pot observar que aquest
sufix s'uncix a noms de plantes petites i mates pero també a noms
d'arbres més F a n s com l'om o l'hlber. Rohlfs observa que la funció
que assnmeix el s u f i -AKIUS en altres llengiies romhniques com el
francks -la d'indicar el nom de l'arbre o de la planta que produeix
certs fruits o flors- es troba també en els dialectes del nord d'ltalia,
perb no és tant habitual a la Toscana on d g a r m e n t s'entendria per
rosaio un "gruppo di piante di rose", un col.lectiu, per tant.
A la zona gal.10-romhnica aquest sufi, predominantment en
femení, indica en la toponímia també col.lectius i es troba amb una
freqükncia relativament gran.l És interessant de veure que, com han
l. De la sera presencia rclativament abundant en pot sir uiia iiiostra el fe< que M.Th. Moilet, en
resumir els principals aspcetes (1. lripnniinia francesa per al LRL
1, pag. 555) menciona només els
rufkos -rnM i -mrn eam a col-lectiuevegetals.

o',

observat diversos autors, aquest sufix es presenta en un camp semintic
molt concret dins dels fitbnims. Així Hallig (1970, pig. 94) remarca
que -ARIA és el s u f i "das die ungeordnete Ansammlung kleineren
Pflanzen bezeichnet, wofür der Typus FILIX + -ARIA als Beispiel dieneu
moge". Aquesta idea, que -.mms'associa a plantes petites i que creixen
espontaniament i desordenada en grans extensions, és especialment
certa en el cas de FILICARM pero s'ajusta també a la realitat en altres
casos. En principi -ARIA es troba normalment associat a plantes
herbicies, matolls o fins i tot arbres arbustius, pero no a arbres que
creixen grans i separats. Apuesta és una constatació interessant perque
ha sewit per explicar la tendencia que tenen aquests col.lectius a
perdre aquest sentit i a convertirie en noms de planta; aixb és així
a la GiI.lia, pero també, almenys en part, a Catalunya i per tant
val la pena d'aturar-se en aquest fenomen. Ho farem en I'apartat
següent. També comentarem, més endavant, la possibilitat que aquest
sufix s'uneixi a noms d'arbres per a formar col.lectius.
Per la zona occidental de la Península Iberica és interessant
I'observació que fa Piel segons la qual l'abundincia de topbnims que
tenen una base MUR + A U I U S en aquesta zona indica que el nom primer
designava llocs i només secundiriament es va convertir en el nom
pig. 324). Lange, en la seva monografia sobre
de l'arbust (PIEL-1968a,
el llatí dels documents medievals nord-occidentals (segles K al XI)
(LANCE-1966),
en el capítol dedicat al lexic que designa els vegetals
(phgs. 99-112), ofereix diversos exemples de la utilització del sufix
-mius / -ARIA com a c01.lectiu i fa també un comentari destinat a
remarcar com no sempre és ficil de distingir en els textos medievals
; designa un col.lectiu o
la funció d'un nom amb el s u f i - ~ N s si
bé és el nom d'un arbre: "Dieses S u f f i hat gewohnlicb kollektiven
Charakter und kann daher iu Verbindung mit Pflanzennamen unter
Umstanden auch die Funktion des kl. Lat. -ETUM übernehmen ... Doch
schon spatlateinisch werden auch Baumnamen auf -ARIUS und -ARIA
gebildet, was in der Sprache unserer Urkunden eine Venvirrung
entstehen lasst, die oft die genaue Bedeutung eines aus Pflanzennamen
und Suffix -NIIUM geformten Wortes zu erkennen unmoglich macht"
(pig. 102). Problemes semblants es presenten també en els documents
de Catalunya.
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Com ja hem di& existeixen noms de plantes que descansen en
un mot que tenia originariament un significat col.lectiu, significat
que precisament s'indicava amb el sufix -ARIUS. El trasllat que s'ha
produit en aquests casos, la perdua del significat col.lectiu, ha estat
explicat de diverses maneres que intentarem de resumir seguidament.
Ja fa temps, Jud (1908, pag. 85) explica que els arbres que creixen
arbustivament i els matolls i plantes petites que creixen en agrupació
no es presenten en la consciencia dels parlants com a unitats sinó
com a col.lectius, de manera que sovint en una ilengua o dialecte
no hi ha un nom per a la planta sola sinó només per al conjunt.
La impossibilitat de distingir cada planta d'entre el conjunt que creix
com a massa és el que fa viable el pas de col.lectiu a nom de planta.
Aquesta explicació és la que es repeteix habitualment per certs
noms de planta formats amb el sufix -mius i que havien estat
originariament col.lectius; així en el FEW: "Im Norden ist sie [BRUCPRLA]
aber schon ganz früh zur Bezeichnung auch der einzelnen Pflanze
geworden, was sich leicht durch deren massenhaftes Auftreten erklart"
(FEW 1 558b). Igualment, amb una explicació més viva, Coromines:
"*HL~C~RIA
... passi a aplicar-se també a una planta sola, pel carieter
einbardissat i emmatat dels llocs on creix més sovint aquesta herha,
i per la naturalesa enredada i rossegadissa que sovint té ella mateixa,
que fa ben difícil de distingir quan n'hi ha una de sola i gran, o
bé moltes de juntes" (DECat s.v. falguera).
Baidmger (1950, pig. 235), en parlar de la tendencia a la descol.lectivització de certs col.lectius, observa que aixb afecta també els noms
de les plantes, especialment les plantes herbacies que creixen en un
iloc en grans masses, com és el cas de la fdguera.2
El procés que converteix els col.lectius d'aquest tipus de plantes,
formats amb diversos sufixos, en els noms mateixos de les plantes
es repeteix de manera peribdica. El llatí forma un col.lectiu de FILIX
amb la forma FILICI.UM4ocumentat ja en Pal.ladi-; els reflexos de
FILICTUMpoden conservar en algunes zones de la Romania el sentit

2. "Dieselben beiden einander entgegenwirkenden Tendenzen d a s Redürfnis iich einer
kollektiven Abl~und die Tendenz, diese kollektive Ablt mit dem Gnindwort wiedec su identüieiennveten auch bci gcwisacn Pnanz~nbezeichnun~en
in Erscheinung, apiell beiKr&utem, diean einern Orte
in p s r e r Mawe w r k o m n , wie es zum R~bpielb e h Farnkmut der Frill krm(elsuhrotllulés nosim).
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col.lectiu; així Baldinger assenyala un nom apel.latiufalets a Poschiavo
o també en els topbnims grisons ressenyats per Schorta (1988, pig.
17): per exemple un Phunca Faletga a Disentis. Pero en altres zones
de la Rominia aquest col.lectiu originari ha passat a designar la planta;
aixb és així per exemple en castella, on helecho és el reflex del col.lectiu
FILILTUM, per bé que ja es troba documentat des d'antic només en
el sentit de 'falguera' i mai en sentit col.lectiu (vegeu també altres
exemples del mateix traspis de significat en altres liengües en el
DCECH, s.v. helecho).
Aquest és el mateix procés que s'ha repetit amb un altre derivat
d'aquest mateix nom de planta, perb amb un sufix col.lectiu diferent,
-ARM. Així en frances o en catali els derivats de FIUCU~W han passat
majoritiriament a designar la planta, per bé que en certs dialectes
de la Gal.10-rominia els reflexos d'aquesta forma Uatina tinguin encara
un significat col.lectiu. També conserva el significat col~lectiuel
felgarias que apareix en el diploma del rei Siló d'Astúries de 775
(castros duos quum onne prestacione suam, montibus et felgarias,
"El diploma
parietes qui ivi sunt; text editat en A. MILLARESCARLO,
del rey Silo", Textos singulares de la España medieval 1, Madrid, 1971)
i igualment el galiec $ b e i r a té el valor de 'lugar abundante en
helechos' (DCECH, s.v. helecho) pero en altres zones de la Rominia
ja s'ha completat el procés de descol.lectivització i els derivats en
-ARM signifiquen només 'falguera'.

Aquí cal comentar diversos aspectes del sufix -ARIUS / -MIA en la
fitonímia catalana. La cosa és relativament complexa perque hi ha
diversos problemes associats amb aquest sufix; així el problema no
és únicament que certs mots ja formats amb ~ R I U Shagin perdut el
seu significat col.lectiu i hagin passat a designar el nom de la planta
simple, sinó que, a més, i com a minim en territori catali, el sufix
ha perdut totalment la seva capacitat productiva com a creador de
col~lectiusvegetals.
Ami el sufix -er / -era no té la capacitat de formar col.lectius
vegetals; no solament no és productiu sinó que el nombre de mots
en -erl-era que presenten aquest significat és extraordinariament
reduit: prbpiament col.lectius són vinyer, que en el DGLC és definit
com a "vinyar", i alguer "clap d'algues". El mot verger, com I'antic
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vrrdeguer, pot ser considerat com a col.lectiu, bé que se n'hagi perdut
la consciencia en ser difícilment associable amb I'adjectin verd.
En canvi no són prbpiament col.lcctius els mots rovellonera i
tofoner que no signifiquen 'indret on hi ha molts rovellons (tbfones)',
sinó 'indret on es fan (es crien) rovellons (tbfones)' (DGLC), indiquen,
per tant, més aviat productivitat que no pas co1,lectivitat. L'adjectiu
blader -era, en sintagmes com terra bladera, indica una cosa del tot
semblant, 'que produeix blat', (terra) 'bona per a sembrar-hi blat'
segons la definició del DGLC.
No té tampoc un significat prbpiament col.lectiu el nom canemera
'camp on s'ha sembrat canem' (DGLC). El significat d'aquest mot
resulta ben excepcional perque, tractant-se de noms de plantes de
conreu, els substantius en -era signifiquen, sempre segons el DGLC,
una altra cosa: o bé la planta com bledera, ravenera, carxofera, o
bé la persona relacionada amb la producció o el comer$ de la planta
com bladpr, carder, o encara el lloc on es guarda el prodncte com
garrofera.'
Aixb és tot, o gairebé tot; potser una recerca més exhaustiva ens
donaria algun altre mot més que, format amb el snfix -er /-era indiqués
col.lectius vegetals. Aquí ens hem d'acontentar de citar alguer i vinyer
i assenyalar la perdua efectiva de productivitat d'aquest sufix en aquest
sentit en l'actualitat.
No obstant aixb del que diu Coromines en diversos llocs del DECat,
sembla que es podria observar una certa persistencia d'altres formes
de col.lectius en -er -era. Ara bé, aquests casos generalment
s'exemplifiquen amb topbnims; així (S.V. falguera) "col.lectiu +falguer
que apareix sovint entre Vallespir i Albera (Camp del falguer, pujant
del Portús cap a I'Albera, p.ex.)"; (S.V.faig) "a Boí faiera ... : La
Fu~eraGran, un dels grans boscos de la Vall de Sant Nicolau"; o
bé (s.v. ginesta) "a 1'Alt Vallespir en diuen un ginester (vessant cobert
de bilecs, Prats de Molló, 1969)". Altrament, també apareixen com
a apel.latius fonollera "fonollera és el col.lectiu a YEmpordi ... mentre
que fonollera és la planta de fenoll en el Maestrat" (DECat S.V. fonoll).
Segons el DCVB ortiguer és el 'lloc on abunden les ortigues', localitzat
a Girona. Als mots vlnyer i alguer del DGLC s'hi poden afegir, doncs,

3. Sipasreina noms iio relacionate amblesplanter elrcsdtat6ssemblant; niabellera. nicunilleni,
no eón col-lectius.
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els d'imbit geogrific més restringit: faíguer, ginester, faiera, fonollera,
oríiguer. En les respostes de I'ALDC apareixen també alguns col.lectius
en -era (vegeu capítol XI)
Factors diversos han d'haver contribu'it a aqucst procés de perdua
de productivitat com a col.lectiu del sufix -AHIUS 1 - NIM; en primer
lloc cal observar que aqiiest sufix té avui dia en catali una cirrega
semintica ja molt gran tal corn hem assenyalat a l'inici d'aquest
capítol. Aixb pot haver contribu'it a fer que el sufix perdés la seva
capacitat de formar col.lectius vegetals; també ha d'haver incidit
particularment en aquest aspecte el fet que una de les funcions propies
d'aquest sufix sigui, unit a noms de fruits, la de crear noms d'arbres
i plantes productors d'aquest fruit. Quan en catala aquest sistema
passii a ser el preferit per a formar noms d'arbres fruiters i substituí
altres sistemes antics," la funció ~ ' - A K I I J corn
~
a col.lectiu esdevé gairebé
impossible a causa de la confusió que hauria provoeat el fet que
un mot com, per exemple, codonyer, pogués significar tant I'arbre
(com avui) corn un col.lectiu format sobre el nom arcaic de I'arbre
codony. Ja hem comentat més amunt la confusió que aixb pot provocar
en la interpretad del que diuen els documents més antics. Aquesta
perdua de capacitat productiva d'-ARIU~
com a col.lectiu s'ha d'haver
produit en una epoca realment antiga, ja que molt aviat, des d'hpoca
preliteriria, s'observa la tendencia a crear noms d'arbres fmiters amb
el sufk -NIIUS:en un document de 875 (Santa Maria d'Arles) ja es
fa menció de kastognarios et nogarios el alks diversos arbores
(BASTARDS~
pig.
~ ~ 284).
~,
Per aixb, en general, eis topbnims on el
s u f i -AHIUS -A designa un col.lectiu vegetal, s'han de considerar de
formació antiquíssima.
De totes maneres, hi ha encara altres coses que contribueixen
a complicar més la historia d'aquest sufk. En catali hi ha efectivament
alguns noms de plantes que es poden explicar corn a antics col.lectius
en -ARIL'S; aquest seria el cas de faíguera que hem comentat
anteriorment, pero d'altra banda també sembla que en catala s'observa
una tendencia a l'extensió del sufix e r / -era en noms de plantes.
Aqui hi ha exemplrs diversos i de cronologia variable.
Així podem observar que amb el nom de planta romeguera ha
succeyt el mateix que hem comentat per falguera: tal corn comenta
4. Pcr alsistcrnaarwi~didesi~naciódelsarbres
fniitersi lasivureperoussiÓcnlatoponiinia vegw
Bas~mo~19811.
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Coromines (DECat. s.v. romeguera) el mot a la base d'aquest fitbnim
ha de ser *RUMICARM,
originiriament col.lectiu i convertit en el nom
de la planta per la dificultat en distingir una planta sola del conjunt.
Perb en canvi no és tan clar el mateix procés amb altres plantes.
La planta que actualment s'anomena gavarrera havia estat designada
en epoca arcaica corn a gavarra tal com ho mostren per exemple
els seus derivats en la toponímia (Gavarret, Gauarrós); de fet, el nom
simple es documenta, encara que molt esporidicament, el segle XIV
(DECat s.v. gavarra) pero actualrnent ha desaparegut practicament
i ha estat substituit per la forma en era (l'única que apareix en el
DGLC). Aquí el procés de substitució sembla més tardi que el de
falgilera o romeguera.
Igualment en altres plantes, corn el bmc, l'aparició de formes
en e r a snbstituint les simples sembla un procés tardi i encara no
acomplert del tot. Bruguera apareix definit en el DCVB corn a L'l.
Mata de bruc / 2. Lloc poblat de bruc (Conflent, Olot)"; el DGLC
defineix el mateix rnot com a "Mata de bruc / V. bruc" i s.v. bruc
es dóna bruguera corn a sinbnim de les subespecies Erica multiflora
i Erica scoparia perb no de 1'Erica arborea; finalment el DLC defineix
bmguera corn a "1. Bruc / 2. Bmguerar". El DECat (S.V. bruc) parla
de brugwr i bruguera solament com a col.lectius. De tot aixb sembla
que cal concloure que hi ha en aquest cas una tendencia a usar
el primitiu col.lectiu per a designar la planta, perb de cap manera
s'ha acomplert el procés de substitució del nom simple pel col.lectiu,
com ha passat en francks on b w r e ha substihiit el fr. ant. brui.
En tot cas, és clar que la forma simple, bruc, es manté perfectament
viva per a designar la planta, especialment quan forma part de
sintagmes com arrel de bruc o flor de bruc, i que la forma en -ARIA
segueix designant el col.lectiu, si més no en certes zones de parla
en alguns casos ha passat a designar també la planta.
catalana, ~ e r b
Només podem parlar d'una certa vacil.lació en l'ús del mot bruguera.
En altres noms de planta pot observar-se aquesta tendencia en
l'extensió de la utilització del sufix -er /era associat a noms de plantes.
Així en el DGLC apareix el mot lkntisclera definit corn a "llentiscle",
també ginebrera definit com a "ginebre" o ginestera "mata de ginesta".
D'aquestes, ginestera i ZlenhSclera apareixen en el DCVB i també
ginebrera, localitzat en el dialecte valencii, al costat de la forma
masculina ginebrer, localitzat a Ponts. Segons aixb, les pareiles de
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mots ZlenhScle / llentisclera, ginesta / ginestera i ginebre / ginebrera
(-er) serien sinbnimes; tanmateix en el catali central, com sembla
indicar el DECat, es fa una distinció entre ginestera, la planta, i ginesta,
la flor; també la ginebrera és una planta de fruit útil, el ginebró,
cosa que pot justificar la formació en -ARNS. En tot cas el que sembla
clar és que per a totes apestes formes sufixades existeix el
corresponent nom de planta simple que és, en les obres lexicogrifiques
normatives, el preferit; les formes sufixades semblen creacions
analbgiques més modernes.'
Paral.lelament Joan Veny (1988, pig. 16 i mapa) recuii la variant
hedrera del mot catala occidental hedra 'heura' on apareix també
un sufix -ARIA afegit sobre el model d'altres fitbnims. Potser és encara
més notable el fitbnim freirera que el DCVB i el DECat recullen
com a forma dialectal per a designar l'arbre que habitualment
s'anomenafreize. Cal concloure, doncs, que hi ha una certa tendencia
a la creació analbgica de noms de planta en e r / era.
Ara bé, que el sufix -ARIUS / -ARIA servia per a formar col.lectius
en iiatí vulgar tarda en el territori que sera el domini del catali
o, si es vol, en el proto-catali ens ho indica no solament el fet que
alguns noms de planta han de procedir de col.lectius vegetals amb
aquest sufix, sinó sobretot la toponímia.

Centrant-nos en la toponimia, sembla que cal partir de la base
que les formes de fitotopbnims amb els sufixos -ARIUS o -ARIA, fins
i tot els que actualment corresponen a noms de planta, han de
correspondre més aviat a col.lectius. És a dir, davant d'un topbnim
com Esparreguera (Bak Llobregat) sembla més lbgic pensar que es
tracta d'un col.lectiu de la planta que avui dia es coneix com
esparreguera més que no pas que el topbnim vingui motivat per la
presencia #una sola d'aquestes plantes que són, de per si, insignificants.
Aquesta observació, perb, s'ha de matisar amb la constatació que
feiem en el primer capítol (punt 2.2.2) que és possible la utilització
s. E I de~uorer,
~ ~ arb.e
~ ddff it i no. sense nom especa.
@ ~ b ~ t ide
h iranticllor,
t
éi iiiip~iina~;
em sembla que cal descartar el seu origen c o m a eol.lectiu; és mée aGat praducte d'una propagació de la
desinencia
prbpia del8 arbres fmitirs.
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del nom simple del vegetal per a designar un col.lectiu. En principi,
i si més no tebricament, tan possible és que Gimstera sigui u n col.lectiu
en -ANA del nom de la planta ginesta com que representi el nom simple
de la planta, format amb aquest sufix, i pres com a col.lectiu. Aquí
s'ha d'observar cada cas en particular, especialment pel que fa a la
cronologia de les formacions toponímiques i apel.latives, per decidirnos en un o altre sentit.
D'altra banda, partint de la funció del sufix - ~ u u s/ - ~ I Acom
a col.lectiu, es podrien explicar alguns fcts que havien creat una certa
discussió entre els estudiosos. Així per exemple no sembla satisfactbria
l'explicació dels noms dels diversos rius que s'anomenen Noguera
basada en el nom simple de l'arhre. No sembla que sigui clar per
que u n riu ha de rebre el nom d'un arbre sol i encara menys per
que hi hauria aquesta tendencia a donar aquest nom precisament
a diversos rius. Per aixb s'han proposat altres hipbtesis etimolbgiques
Sense valer
per aquests noms com la de Montoliu (MONTOLIU-1922).
pronunciar-nos de cap manera sobre aquesta qüestió, les dificultats
serien menors si consideréssim que en aquest topbnim el sufix és
una marca de col.lectiu i no del nom simple de l'arbre.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és la possibilitat que,
vist des d'una perspectiva diacrbnica, es produeixin confusions o
substitucions entre els sufixos femenins -eda i -era. Efectivament, les
dues terminacions són prou acostades en la seva forma com per
possibilitar aquestes confusions i, d'altra banda, el sufix -eda no és
productiu en una zona prou gran del catali +mara que per la seva
presencia en la llengua normativa potser pugui ser reconegut
passivament per molts parlants-; en aquestes zones fdcilment podia
ser substituit per un sufix -era que sí que era viu i productiu en
diversos camps semintics. Així per exemple, Xavier Arderiu en estudiar
els topbnims de Sanaüja (la Segarra) (BSO 42, pig. 22) comenta a
propbsit del nom Cuna peca de terra que s'anomena les Aureres que
es pot haver originat d'un Albereda, pronunciat au- tal com és propi
d'aquesta zona, amb un procés del tipus Aubereda > Aubreda Aureda
? Aurera. L'últim pas d'aquesta cadena evolutiva només es pot explicar
mitjancant una substitució de sufixos.
Passem ara a comentar els topbnims basats en un col.lectiu vegetal
en -ARILIS. En aquest comentari particularitzat de topbnims amb el
sufix col.lectiu -ARIUS ens hem limitat a comentar gairebé únicament

aquells casos on sembla que el col.lectiu és més evident. A i és així
particularment quan a la base del topbnim hi ha un iiíbnim que
designa una planta relativament petita o una mata, i quan el topbnim
es presenta en una forma dc singular. En altres casos, quan hi ha
un nom d'arbre i quan el topbnim és un plural, és ben difícil de
determinar la funció del siifix -ARIUS (com a col.lectiii o corn a formant
de noms d'arbre). Per aixb hem renunciat a anaiitzar topbnims corn
hem mantinguí, pero, codonyers (sense article) per tal
les Oli~eres;~
de donar una mostra dels problemes que presenta la interpretació
d'aqiiests toponims.

En u n document original d'Urgell de 935 apareix corn a nom
comú el derivat en - I ~ R I C S del nom de planta argelaga (mot d'origcn
pre-roma, cf. DECat s.v. argelaga):
935 (orig.) Baraut, DocUrgeU 95 (UrgeUia 2, pig. 71): et insuper
dono ad Sancte Marie Sedis ipso bosco qui est prope Pallarols cum
oninibus argclagariis ucl soiiisculariis et tioxedariis cum terminis et
affrontationibus eomm
El Pallerols mencionat ha de ser Pallerols del Cantó (municipi
de 1'Alt Urgell). El catala argelaper continua viu corn a apel.latiu
(DCVB).
Com a topbnim apareix en diverses comarques; n'és mcncionat
un a l'acta de consagració de Santa Maria de la Seu #Urge11 com
a parroquia del "pagus" del Bergueda:
ca. 860 Baraut, ActCUrgeU 2, pig. 52. Acta de consagració de Sta.
Maria de la Seu d'UrgeU: Igitur tradirnus atque condotamus omnes
parrochiasBergitanensiumpaym ...seueciam Foccocumo etspinalbeto
uel Villaosyl atque Argilageros
Un d í r e apareix en iin testament de Seniofred, sacricustos de la
Seu, amb molts alous a l'Alt Urgell:
1037 Baraut, DocUrgeii 502 (Urgeiiia 5, pig. 43). 'l'estarncnt d i
Seniofred: pecia de terra quem haheo in Banat s~lperioreet ipsas 111cas
vineas quem habeo in hgilagers
h. neswrtem tumbé Alborner; en el GMLC s'indies que d mot albomer quc apareix en el Liber
Aniiquitaturn d e l a Catcdial de Barcelona i r un pos&ie e m r de &pia per olboiriar (inot yue corrrspr~n
a un col-lectiuborinic que niencionein en el capítol 7):
1028 LAntiq. 11 11; f. 40 (Mas436): qui affrontat hec omnia ... dc mcridic in rtrada
publica. dc occiduo in ierra de Bonefiio uel in ipso alborner
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1042 Baraut, DocUrgell 544 (UrgeUia 5, pag. 79). Publicació
sacramcntal del testament d e Seniofred: pecia de terra quem habebat
in Banate superiore et ipsas vineas quem habebat in Argiiagems (per
-eriis?)qui Ue aveniunt per cornparacione
Argelaguer és el nom d'un municipi de la Garrotxa, mencionat
ja en el scgle x (vegeu BUI-1899, pag. 189 i GMLC, col. 152, 25):
982 DipCarol 1, pag. 173. 12: in comitatu Bisuldunensi ... aiodem
qui dicitur Iouo et Argelagarios
1004 (Besaiú)Wiage XIII 23, pig. 259: parroechias de Torteliano
et de Argelagario
Un altre iioc amb el mateix nom, ara en plural, és mencionat
a TArrega (Urgeii):
1184 CSCugat 111 1153, pag. 297: in comitatum Minorise, infra
terminum castri de Tarrega ... Et quarta pecia terre puod est in
Argelagers

Balari (1899, pag. 194,) explicava el toponim Balaguer (nom de
la capital de la Noguera pero també d'un altre lloc al límit del Conflent
i la Cerdanya: Prats de Balaguer) com a col.lectiu en -ARIUS del nom
de planta balec. En el DCVB s'indica que el nom de la capital de
la Noguera és d'etimologia desconeguda, encara que en el mateix
punt es menciona la teoria de Balari. Coromines (DECat s.v. balec)
admet una formació en -ARIUS per al topbnim de Prats de Balaguer;
aquest topbnim procedeix d'una forma pre-romana indoeuropea
~ Á L A K o . El catala balec 'ginesta nana' exigeix una variant BLATO.
El
nom de la ciutat de Balaguer, sempre segons Coromines, no tindria
relació amb el catala balec, tenint en compte la grafia Balagay de
les fonts musulmanes.

El col.lectiu en -ARIA del nom d'arbre bedoll sembla haver deixat
pocs rastres en la toponímia catalana: en el DCVB apareix aquest
mot com a nom que designa una partida de terra situada al terme
municipal de Cerc (Alt Urgeii); s'ha postulat el mateix origen per
al topbnim Budellera, en el terme de Vdvidrera (Barcelones), que
hauria estat modificat per un procés d'etimologia popular, pero
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aquesta explicació no és satisfactoria des del punt de vista botinic
per tal com el topbnim es b o b a e n u n a i r e a o n no es fan els bedolis

(MASC~S-1981).

Els col.lectius e n -ARIUS i e n -ARU del nom de planta bruc són
extraordiniriament ben documentats e n el baix llatí catali tant com
a nom apel.latiu com a topbnim. A w i dia continuen essent molt
abundants e n la geografia catalana els topbnims formats a m b aquesta
base i tant Bruguera com Bruguer són cognoms.

Bruguer
Recollim a continuació alguns dels exemples d'aquest nom, usat
com a nom comú, q u e apareixen e n el GMLC:
918 ACVic c. 6, n"63: afrontat ipsa terra culta: de parte orientis
in terra de BeUeUo et de meridie similiter uel in ipso hmgario
965 CSCugat 1 78, pag. 66: in comitato Barch., in terminio de
Aqualonga ... Et affrontat ipsa uinea ... de oriente in torrente, de
meridie in ipso bmgario, de occiduo et de circi in ipsos torrentes
990 CSCugat 1247, pag. 208: in terminio de Cerdaniola, in vale
de Codonarios. Affrontat ipsa tema: de parte orientis in ipsobmgario,
de meridie in tema de S e n o Dei
1000 (Besalú) Marca ap. 148, col. 956: et in Berregar casa cum
curte et terras et oliuarias et ipsas uineas de Fredilis, cum ipso boscho
et cum ipso bruguerio
1027 Marca ap. 200, col. 1040: et ipsos hortos de Capellada cum
ipso stagno et ipso bmger cum ipsa mata de bosco qnae ibidem est
1028 LAntiq. II 111, f. 40 (mas 436): uindimus uobis ... terras
cultas et eremas et cum multum genus arbomm... simul cum ipso
brugario exceptus ipso ciresario nostnim propium quod habemus in
comitatu Barchinonense
1030 ACA Ramon Berenguer 1 n" 68: uindo uobis daudem ...
cegias, hortis et hortalibus, ... arboribus diuersi generis fmctuosis uel
infmctuosis, garricis et brugariis, torrentes et uallibus ... in comitatu
Barchinonensis in loco quem dicunt ad ipsas Valles
1062 CSCugat 11628, pag. 293: et affrontat predicta casa cum suo
predicto alodio: de parte circi in bmgario de Ricildis
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1064 (St. Marti Sacosta) Rius, AST 4 (1928), pag. 362: et ad
GeraUum Eldrici dimino ipsa compra de tema cum brugario et cum ipsa
planta quam emi de Ermengats
1078 (St. Martí Sacosta) Rius, AST 4 (1928) XV, pig. 369: et sunt

XV mansos cum omnibus fi0nim pertinentiis cum pratis, pascuis,
siluis, arborum diuersis generibus, omnia et in omnibus, quantum dici
et nominari potest, et cum ipsis brugariis et ipsas 111 condaminas

En tots aquests casos sembla ser clarament nom apel.latiu, pero
el mot el trobem també usat com a topbnim, designant u n lloc a
I'Osona:
982 Junycnt DipBic 496, phg. 417: et est hec omnia in comitatu
Ausone, in tenninio de Savasona in locum que dicunt Petrafita ve1 in
Tavernoles. ... Et ipsa vinea afrontat: de oriente in vinea de Valirano
ve1 eredes suis, de meridie in rocha fundata de ipso Brucbero, de
occiduo in ipsa strada ve1 in ipso torrento, et de circi in vinea de me
comparatore
990 Junyent DipVic 552, pag. 472: in comitatu Ausona, in
a~endiciode Sancti Laurentii, in locum que dicunt Vilatorta et in ipso
Cheiro. Et afrontat ipsum alaude quo modo superius scriptum est: ...
de circi in ipso Brugario ve1 in eius aiancentias
En plural Bruguers és també topbnim: u n Uogaret de Gavi (Baix
Llobregat) i u n caseriu a Maii de Montcal (Garrotxa) porten aquest
nom.

Bruguera
El femení e n -ARU, c01.lectiu de bruc, el trobem també com a
nom apel.latiu e n u n document també recollit pel GMLC:
1107ACARamon Berenguer 111, n q 0 2 : in chomitatu Ausona, in
apendicio Sancti Vincentii de Prads, in locum uocitatuni ad ipso cher.
Affrontat autem hec omnia a parte orientis in ipsa bmgera
Perb apareix també com a topbnim e n llocs diversos; en el
document següent sembla ser el nom d'una vil.la al terme del Domeny
(actual municipi de Sant Gregori, Girones):
922 DipCarol. 11, pig. 130: in comitatu iamdicto Gerundensi,
villare Dominium et villare qui fuit Cadabogii qui vocatur Brugaria
Brugilera és també el nom d'un poble situat e n el municipi de
Ribes de Freser (Ripolies). Sembla fer referencia a aquest lloc el
següent document de Vic:

970 Junyent, DipVic 403, pig. 334 = Udina, La succ. testada 15,
pig. 163: In primis ad domum Sancte Marie in Riopdio ipsurn aulode
meum qiiod aheo in Aquacia ct ir1 Fuliosa et in Brugaria propter
rcmedium anime mee et ienitori meo
Potser la villa Bruguera mencionada e n els següentc documents
n o fa referencia a l mateix lloc:
1041 Baraut, Docllrgrll 5.34 (UrgcKa 5, p k . 70). Testament de
Guillem Bernat: id sunt in chomitatii Ceriitania ve1 in locos que vocant
viila Evegvel iii eiiis aiacenoiis sivc in viUa Pallerols aut i n d i a Ger sive
in Less ve1 in villa Travirsseras aut in viüa Tosos sive iii villa Exenga
ct in viüa que vocant B r u y e r a
1051 Baraul, DocUrgeU 643 (Urgellia 6, pig. 28). PublicaciS
sacramental del testament anterior: id est in coniitatum Ceritania in
villa que vocant Eveg et in A1 ve1 in iius aiacencias sive invilla Pallerols
aut in villa Grri iivc iri viila Less aut iu villa Tosos sive in villa Exenia
et in viila B r u y e r a

En el GMLC es mencionen els següents passatges corn a documents
o n hruguera apareix c o m a a p e l h t i u :
1002 ACA Rainon Horrell n" 60: in termine Terraza in locuiii qui
dicunt Heastelare ... afronta ipso molindino ... de parte circi in ipso
prato qui est in comune, de oriente in ipsa Iirucharia que est similiter
comune
1052 CSCugatII595,pig. 263: etipsumaladiiim de Castclar habet
affrontaciones ... de meridie i n ipsa strada Tcrraces siue in ipsa
brugera, de occiduo iii ipso pugo de Ca&teilar
1189 ACAAlfDns 1,11530: infra terminos Terracie et de Castclar

... A incridic in ipsa strata que uocatur mulnera sive in ipsa Iiriigcra et
in terra uestra

Ara bé, cal comentar q u e actualment existeix un caseriu a Castellar
d e l Valles (Valles Occidental) q u e s'anomena Bruguera; possiblement
facin referencia a aqiiest lloc els documents q u e h e m citat.
En plural, Brugueres, és el n o m d'una vil.la a Rifa (actualment
a l municipi d e Vilamajor, Valles Oriental).
941 CSCugat 120, pig. 2 1: in comitato Barch. invallense ve1 infra
termine de villa Riffa ... de partes cimi in terrniniu de villa Bmcarias
et de oriente in terminio de Viila Maiore
972 CSCugat 198, png. 80: in comitatum Barc., inValeiisr piiblice
vocatum VUa Kipha ... Afrontat ... de circio namque in terminio de
Brugarias

188

LMARIA-REINABASTARDAS I RWAT

També deu fer referencia al mateix lloc el següent document on
el topbnim apareix repetidament:
c. 950 Mundó, St. Pere de Viamajor: In primis concesit predicto
uiro Ouasio modiata .i. de uinea in Bmgarias ...et concesit Seniofredo
uineale .i. in Brugarias ... [passim]
Bruguera és un topbnim molt repetit: hi ha diversos llocs amb
aquest nom al Girones, I'Empordi i la Garrotxa a més de moltes
masies que duen aquest nom (vegeu les localitzacions que en dóna
Badia, 1951, pig. 531 mapa).

El mot castanyera, que apareix en el següent document de Vic,
sembla referir-se, pel context on apareix, a u n bosc de castanyers:
921 ACVic, c.6, nQ08: uindimus hecomnia ...inipsanalle Ausone
... exceptus ipsa kastagnaria qui est super ipsos domos de Eldeberto
El GMLC ho interpreta així i aixb sembla encertat tenint en compte
també que el nom de l'arbre és normalment masculí: el femeni
castanyera com a nom d'arbre es localitza a Gandia i Campello en
el DCVB i el DECat també indica que "a la muntanya del Sud de
Valencia" es diu castanyera i afegeix, a les localitzacions del DCVB,
la de Carlet. Seguidament en el DECat es conjectura que potser aixd
també sigui així a la Cerdanya i menciona un topbnim Font de la
Castanyera a Enveig afegint "ignoro si alla no tingué més aviat el
sentit de 'castanyeda' ". Apuesta última possibilitat sembla la més
Ibgica, espeeialment tenint en compte que no sembla possible de
documentar des d'antic un femení en -ARIA com a nom de I'arbre
(al GMLC només es donen exemples masculins per a designar I'arbre).

El lloc anomenat Codonyers (sense article), situat a Cerdanyola
(Vailes Occidental) apareix mencionat des del segle X; en el GMLC
es recullen els exemples següents:
990 CSCugat 1 247, pig. 208: Et est ipsa terre in comitatu
Barchinone, in terminio de Cerdaniolainvalle de Codonarios.Affrontat
ipsa terre: de parte orientis in ipso Brugario
990 CSCugat 1260,pig. 219: et est hecomniaincomitatum Barch.
in terminio de Cerdaniola in locum que dicunt Codoniarios
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1047 CSCugat 11 590, pig. 258: pecia i de terra, qui est in
Codoniarios ve1 ad ipso guadello
En el GMLC sembla indicar-se que es tracta més aviat del nom
de l'arbre que no d'un col.lectiu; el fet que aparegui en plural refor~a
aquesta hipotesi. Hem volgut citar, pero, aquest exemple com a mostra
dels problemes que pot plantejar la interpretació de toponims d'aquest
tipus. Volem citar també el toponim la Codonyera (Matarranya),
S ~pig.
~~~
documentat des del segle mi (el 1280, cf. C O R O M I N E11,
81). El fet que el nom de l'arbre sigui sempre masculí fa pensar
que el femeni, com el cas de castanyera, és u n col.lectiu.

El col.lectiu en e r a de coscoll (llatí c u s c u ~ i u ~apareix
)
en un
document d'UrgeU en una enumeració dels alous de Santa Maria de
la Seu d'Urgell a Oliana (Alt Urgell):
segles m-xir Raraut DocUrgell 1358 (Urgellia 9, pig. 181): Et ad
ipsa cabana de IJliana terra .i. et transit Rexa et de alia parte affrontat
in ipsa Coscolera
Actualment retrobem el topbnim en un altre lloc, forca distant
del que comentem; Coscollera és el nom d'un paratge a Santa Maria
de Meii (municipi de Vilanova de Meii, a la Noguera).
Un altre Uoc és mencionat en un document de Sant Cugat del
segle xii:
1131 CSCugat 111 915, pag. 103: Damus ... ipsam pareiadam que
est ad ipsnm pla de Palaod ad ipsam Choscoieram
Encara un altre toponim format sobre coscó, variant de coscoll,
apareix mencionat en el DECat: Coscoera és un lloc de la Ribagorca
segons Coromines que hi assenyala la caiguda de la -N-intervocalica
com a propia d'un tractament "bascoide" (DECat s.v. coscoll).

El lloc anomenat Prat d'Escoben apareix en un document original
d'UrgeU del segle xii com a terme de Meii (Urgell):
1125 (orig.) Baraut, DocUrgeU 1370 (Urgellia 9, pag. 190): in
termino de Mediano apud locum que vocant Pratum Descobers ...qui
est in Medianensi termino pretaxato apud locum iam dictum Pratum
de Escobers
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Es tracta d'un col.lectiu del mot escoba 'balec' (llatí SCOPA).

Com en el cas defaiguera, que comentarem tot seguit, els topbnims
amb la forma Esparreguera presenten una coincidencia amb el nom
de la planta en la Uengua actual. Ja hem comentat, pero, en la part
introductoria d'aquest capítol que el nom actual d'aquesta planta
procedeix d'un antic col.lectiu. Sembla, doncs, que els topbnims amb
aquesta forma han de ser interpretats com a col.lectius:
La font d3Esparreguera, que apareix en el següent diploma
carolingi, se situa a Sant Llorenc del Munt:
871 DipCarol 1, pag. 177: et in eodem comitatu, montem Sancti
Laurenti cum basilica in honorem Sancti Laurenti eiusdem fundata,
cum villare et fonte vocahulo Sparagaria
Segurament fa referencia a un casal anomenat Esparreguera a
Sora (Osona) el següent document del diplomatari de Vic:
993 Junyent, DipVic 571, pag. 487: donamus ... castros ... et ipsum
que nuncupant Sparagaria cum suis edificiis
Esparreguera (municipi del Baix Llobregat) és topbnim no gaire
repetit. La variant Esparepera, amb -r- simple, que reflecteixen els
documents és l'etimolbgica (cf. llatí SPWUS).

El topbnim Espigoler, aparentment format sobre el mot espigo1
(llatí tarda SPICULU~~),
apareix com a nom d'un lioc a Fontanet (Ilogaret
del municipi de Cabó, Alt Urgell):
1084 Miret, Organyi 128, pig. 532: in villa Fontaned ad ipso
spigoler et abet afrontacionis

El topbnim Estepera (col.lectiu del catali estepa, d'origen discutit)
apareix en el segle xi com a nom d'un lloc a Caldes:
1052 ACA RBerenguer 1 n" 128: in vdense infra termine de
calidas ad ipsa estepera in locum que dicunt Paladeiios in Olivellas
Un lloc hombnim apareix documentat a inicis del u11 a Pedret
( N t Einporda):

1211 Marques, Roses 16, pig. 42: tres campos ... quos habeo in
parrochia Sancti Stephani de Petreto ... Alter campus termioatur ad
oriente in campo de Steparia

Com h e m comentat més amunt, e n la introducció d'aquest capítol

i f e n t referencia al topbnim Esparreguera, els topbnims a m b l a forma
Falguera h a n d e descansar e n col.lectius, ja q u e el mateix n o m d e
planta procedeix del col.lectiu.
És topbnim molt repetit:
922 (orig. ~ r e c e ~ tDipCarol
e)
1, ag. 149: in pago Gerundensi
uilla Fonsedic ... Felcarias etiam cum Quertiano

...

971 (orig.) Baraut, DocUrgeU 161 (Urgellia 2, pag. 113): una sorte
de terra in comitatum Orgello, in vale Castro Leoni, in apcudicio
Sancti Iulianii ad ipsa Felgera
999 (orig.) Baraut, DocIlrgeli 266 (Urgeiiia 3, pig. 97): Donamns
ad domum Sancte Marie alodem nostrum propium qui est in
Castelone aut in Subsagar cum termines eorum et iu villa que dicitur
Oliva et alia que dicitur Laurtone, curn Domenio et cum Felgera

...

1000 (1002) (orig.) Raraut, DocUrgell 267 (UrgeUia 3, pig. 98):
aiaudem nostrum quem habcmus in coinitatum Urgellitano ...et est
haec omnia supradicta in locum que dicunt Castellone et iu Subsagar
... et insuper in uilla que dicitur Oliua et aiia que dicitur Laortone, cum
Domengo et cuni Fclgera et cum Orteze
1042 LAntiq. 111 297, f. 113 (Mas 551): et affrontat ipsas casas ..
et rnodiatas duas de terras, de orieut in ipso torrent que dicunt Felgera
E n el següent passatge feigueras sembla usat c o m a pretopbnim,
e n el sentit q u e el lloc és designat així d'una m a n e r a circumstancial
a causa dels falguerars existents.
1067ACA Espiells, núm. 2: in chomitatum Gerundensemvel infra
terminos Espidels, in locum que vocitant ad ipsas felgeras
Sembla, e n canvi, u s a t c o m a n o m apel.latiu e n els següents Ilocs:
925 MNHistoricas XI, ap. 25, pig. 121: Et est ipsa una uinea in
terminio Flociano, iu loco que dicunt Congusto ... affrontat unus
campus in ipsa Isola, de parte horientis in tema de filios Guifredi
condam, et habet dextros .CCCX., de meridie in ipsa felgaria et habet
dextros .mi. et passo.
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925 MNHistoricas XI, ap. 25, pag. 121: in terminio MoiieteUo
campo uno ... de parte circi affrontat in ipsa feigaria et habet dextros
.ni.
947 (Ridaura) MNHistoricas iV, ap. 18, pag. 230: de occiduo
affrontat in ipsas falgarias
Per la distribució de les diverses variants dels topbnims moderns
amb aqnesta base ( F a l p e r a (-es), Folguera (-es) i Foguera (-es)) vegeu
I'article de Badia (1951, phg. 533 mapa). L'evolució de la sfi.laba
inicial ve donada per la presencia de la -6 implosiva -vegeu per aixo
les explicacions que en donen Badia (1951, pig. 534) i Coromines
(DECat. s.v. falguera). Folgi~eroles (Osona) - q u e comentem en el
capítol K.1- és u n diminutiu del nostre col.lectiu.

Feners, derivat del iiati FENUM 'fenc' és, molt clarament, u n collectiu. La documentació més antiga qne hem recollit d'aquest col.lectiu
com a topbnim fa referencia a u n iioc a Argoleii (municipi de Civís,
Ait UrgeU):
924 (orig.)Baraut, DocUrgeii86(Urgeiiia2, pag. 66): in temtonum
Orgellitano, in apendicio de viüa Orgolello ve1 in suas agacencias, in
locum que dicitur Lucano; p i infrontat ...et de alia in ipso capureo qui
dilcitur] ad Feneros
Feners és topbnim repetit: h i h a llocs així anomenats a la parrbquia
d'Andorra la Vella (el Fener), al municipi dlEnveig (Alta Cerdanya)
i al municipi de Saldes (Berguedi). També al municipi d'hseraii
(parroquia de Calbinyi, Ait Urgeii) h i ha el veinat de Feners que
mencionen els documents següents:
1012 (orig.) Baraut, DocUrgeU 324 (UrgeUia 4, pig. 39). ButUa de
Benet WI: Calbitiano cum finibus suis et Feneris cnm finibus suis
1038 (orig.) Baraut, DocUrgeU 513 (UrgeUia 5, pag. 54): in
comitatum Orgeilo in apeodicio de Somunte, in locum que dicitur in
Somunte. Et abet afrontaciones de .i. parte in flumen Segor et de dio
in Kalvizigano et de .iii. in Feneros
1077 Baraut, DocUrgeii 914 (Urgeilia 7, pig. 45): in apendicio de
Lenzirt ...Hec omnia abet afrontacionesa parte orientis in prato Addo
sive in ipso rivo de Munistrol, a parte meridie in flumen Sigeris, a parte
occiduo in Feneros, a parte vero circi in BoUariz
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El següent cxemple fa referencia a un lloc situat a la val1 de
Lavansa:
1032 (orig.) Baraut, DocUrgeii 451 (UrgeKia 4, p k . 154): ipsiim
nostrurn alodcrn dc Tcrrirs ct ipsumRuxolet Ortonis et Pheuers rt ipsa
Macana

En el capítol M . l comentarem el diminutiu Feneroles.

Figueres és un derivat de FICUS, que en llatí era tant el nom de
I'iirbre com el del fmit. El següent document fa referencia a u n lloc
del Berguedi:
907 Baraut, ActCUigell 21- png. 78. Consagració de Sant Pau de
Casserres: et lisque i ~fines
i
de Puiorigis etusque influmen que vocatur
Lubricato, ct pcr &a ipsa serra qui discurrit super Ficarias usqrie in
flumine Lubricato
Encara que no es pugui descartar el significa1 col.lectiu en un
exemple tan antic com el que citem, el plural fa pensar més aviat
que es tracta d'un grup d'exemplars d'aquest arbre individualment
considerats.
El nom de la ciutat de 1'Alt Empord2, Figueres, documentat des
del segle X, presenta la mateixa problemitica:
982 DipCarol 1, pig. 243. Precepte del rei Lotari: in comitatu
Bisuldunense ... in d a Ficarias
Més clararnent ml.lectiu és el diminutiu singular Figmrola, topbnim
molt repctit (vegeu el comentan que hi dediquem en el capítol M.l).

Fonolleres és el nom d'un poble situat al municipi de Granyanella
(Segarra). El lloc és mencionat des de finals del segle XI (vegeu TIIHI:I,I~
1991, ~ a 169.170).
~ .
El mateix lloc apareix també en una limitació del castell de Canons
a Sant Donat de Sedó (municipi de Torrefeta, la Segarra) i observem
que també apareix com a cognom d'un dels personatges que signen
el document:
1120 Baraut, DocIlrgell 1323 (UrgeUia 9, pig. 151): kastrum
unum quod vocahir Cannons ct ist in cornitatu Urgeni in apendicione
Sancti Donati de Sadao ... a parte meridie in terminio de Fenolleres ...
Sienurn Petri Bernardi de Fenolleres

Durant aquest segle es multipliquen les meneions a aquest Iloc,
mencions on s'alternen les grafies F e i Fe-, amb predominanca, pero,
de la primera, idCntica a I'actual (vegeu el comentan que en fem
en el capítol 111.4 referit al topbnim Fonollet).
D'altra banda, Fonolleres és el norn d'un poble del terme de Parlava
(Raix Empordh) i d'un veinat del municipi de Llagostera (Girones).

Gavarrera 6s el nom d'una planta que no té fruit ni flor de nom
espccífic; aquest nom és un derivat de gavarra, que és també el nom
de la planta. En I'exemple que hem recollit sembla que ha de ser
considerat més aviat un col.lectiu, per bé que no s'ha d'oblidar que
el nom simple de les plantes pot indicar una col.lectivitat i que aquest
ús es dóna molt freqüentment precisament en el simple gavarra (vegeu
el qne en diem a propbsit de gavarrella, capítol N.3).
El toponim font de Gavccrrera (sense article) apareix en un
document de 1049 com a límit del castell d3Arcalís (Pallars Sobirh):
1049 Baraut, DocUrgeli 627 (Urgeiiia 5, pag. 149): ICastmm de
Archalis simul cuni ipsas ecclesias ...affrontat hec omniapredicta ...in
ipsa serrade Moleto ... ct pcrvadit ... ad ipsafonte d i Gavarrera etiungit
se in ipsa serra de Moled et rcvertit atque circuit in Calvo de Litomol
sive iri ipsa Aguda3 de Boveto et descendit in ipso puio de Salsar

Gerdoneru (DGLC) 6s un derivat de gerdó, derivat al seu torn
de gerd; com a nom comú designa actualmeut la planta (com el seu
sinbnim gerdera). En el següent document d'Urgell apareix un
tcipbnim, referit a u n terme de Lavansa (Alt Urgell), que es podria
relacionar amb aquest fitbnim:
1032 (orig.)Baraut, DocUrgeii 451 (Urgeiiia 4, pig. 154): ipsum
riostnim alodem de Terrers ... lleinde transmeat ad ipsa Noz et deinde
ascendit ad ipso torrent, qui disnirrit per Bazercals, ct deinde ascendit
usquc in Gerdenera
És difícil fer gaires conjectures sobre aquest mot ja que la -epretbnica no reria la vocal esperable si el topbnim correspon al fitbnim
gerd6. Dc totes maneres, encara que es tracta d'un document original,
hi pot haver i n t e ~ n g u un
t error de copia d'un eshorrany o d'altre
tipus.
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Un lloc anomenat Ginester és mencionat e n u n document d'osona:
899 ACondal 11, pig. 122. Precepte de Carles c1 Simple: Id est in
praedicto pago ausoncnsi ... in viün eciam Terrates et in Tagnano et in
Felcariolas et in Berga et in Genestero et in Sennare quicpid habere
videntur
No sembla possible de localitzar aquest iioc e n I'actualitat. També
h a d'estar originat e n u n topbnim el cognom del següent personatge
del segle m:
1170 CSCreus 142, pig. 144: egopetms ...damusvobis Guiiielmo
de Salvanieco et Petro de Ginestario
D'altra banda, la corresponent forma femenina d'aquest mot que
comentern, Ginestera, és actualment cognom, que, com hem comentat
repetidament s'ha d'haver originat en u n topbnim.
Hi h a un altre topbnim amb aquesta forma documentat al Pallars
que per la seva localització podria correspondre a l'actual Ginestarre,
poble del municipi d'Esterri de Cardós (Pallars Sobirh):
869 (Alaó) DipPallars TI 65, pig. 319: Mitto in obediencia
rnonasterii terra in loco quc dicitur Genestario, quod rnichi advenit de
alode parentum meorum
Si aixb és així, es tractaria d'una falsa llatinització d'un topbnim
que, com comentarem e n el capítol VII.2, sembla format a partir
d'un s u f i -ARE (vegeu també el que comentem e n aquest mateix capítol
a propbsit del mot linarios).

El topbnirn, que h a de correspondre a un col.lectiu e n -era del gr&
vol (escrit llvtinitzat Greuolaria i poc després en forma ja catalana
Greuulera), apareix en documents d'UrgeN referit a un lloc del Vdespir:
1040 Baraut, DocUrgeil 522 (UrgeUia 5, pag. 60): Et isti aiodes
supra scripti qui sunt de vaile Asperi sunt in viUa Grevolaria ve1 in viUa
Isla sive in eius aiacenciis et in Corbaria
1076 Baraut. DocUrgeU 903 (Urgellia 7, pig. 34): et habet
allronkaciones hec omnia prelibata de .I. parte in viüa Corbaria sive in
viüa Grcvolcra
1076 Baraut, DocUrgell905 (Urgellia 7; pag. 37): i'osuit nnmque
affrontaciones ... ex una parte in villa Corbaria sive in viüa Grevolera
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L'editor dels documents d'urgell, C. Baraut, identifica aquest lloc
amb Greulera (a i'Illa, Rosselló). Justament el lloc anomenat 1'Illa
(villa Isla) apareix en el primer d'aquests documents que hem citat.
El nom de planta és en catala p h o l ; el significat col.lectiu de greuolera
sembla, per tant, molt clar.

Els compostos en -ARIUS de j o w (catala oriental) o j u w (occidental)
poden designar la planta com ho fa el mot simple, de manera que
jonquera (junq-), més freqiient que el masculí, i jonc fjunc) són en
aquest sentit sinbnims. Com que jonc a més de la planta designa
també les tiges de la planta, no resulta del tot aberrant que la planta
s'anomeni també jonquera, perquk produeix joncs; pero en la
toponímia cal partir del significat col.lectiu. Aixb es fa especialment
patent en compostos en que el mot funciona encara com a adjectiu:
és el tipus Valljunquera. Fins i tot ens sembla que és possible
conjecturar que l'ús de jonquera per a designar la planta és secundari
i depen del significat del mot com a col.lectiu.
Trobem junquer com a apel.latiu designant, sens dubte, una estesa
de joncs, en un document procedent dlOrganyi:
1043 Miret, BRABL VI, pig. 353 i ibid. VII, pag. 165 (facsímil):et
est ipsa triüa ad ipso guncher ... et ipso malo1 qui estad ipso guncher
afrontat de .i. parte in trilla de vos emptores
El col.lectiu en -ARIUS del jonc apareix com a topbnim des del
segle w al Pallars. En primer lloc apareix en documents de venda
al monestir d'Alaó (Tremp) d'unes terres a Orrit (municipi de Sopeira,
Alta Ribagorca):
864 DipPdars 1158, pig. 315: vindo vobis terra mea qucm habco
in pago Orritcnbc, in locum chujus vocabulum est Junchario
875 DipPaiiars 1174, pig. 324: vindimus nostra tema in apendicio
de chastro Oritense, in locho que dicitur Junchario
És també el nom #una casa de camp a Montcorths de Pallars
(agregat de Gerri de la Sal):
949 Baraut, ActCUrgeU 32, pag. 91 = DipPaUars 11 160, pig. 366.
Consagració de i'església de S. Pere de Sestui:trado eiparrochiam p o d
ibidem concedit dominus Wilielmus comes, id est curtes, castelia cum
suis terminibus, et dios villares Casas vetcras et Casas raras et ipso
Puiolo et Iunchario cum illorum terininos

1035 CartGerri 6, pig. 229: ipsiim over ... quod abuit Giredus et
Todo sua mulier in Iuncher
Jonqueres
El femení, jonquera, aparcix repetidament en la toponímia catalana. A vegades ho fa en singular i amb article (el municipi de la
Jonquera, Alt Empordi, o el nom d'una ermita a la Pobla de Céwoles),
pero sovint també en plural (Sant Vicenc de Jonqueres al municipi
de Sabadell, Vaiiks Occidental). Des del 978 és documentat el topbnim
Joyueres, corresponent al lloc d'aquest nom al municipi de Maii
de Montcal (Garrotxa):
978 MNHistoricas 11, ap. 6, pig. 209-210: dodem meum ... et
ipsum quem habeo in Roseto ... terminntur vero predictos alaudes a
parte orie[ntis in iplso fisclio q u i dicunt Iuncarias
Un altre topbnim amb la mateixa forma apareix en un documcnt
de Cuixi:
1011 Marca ap. 980, col. 164. RutUa de Sergi IV a favor de Cuixi:
in comitatu vero Cerdaniense ... ELin viUa Curtes, et in Iuiicarias ct in
Cerconeda et in Arnnscr

En un document d'Urgell trobem el topbnim Linarios:
1055 Baraut, DocUrgeii 685 (Urgeiiia 6, p k . 67): Et ipsas duas
petias de vineas qui 6-iintin Secalarios simul cum una pccia de terra qui
est ad Linarios quem erni de Eico
Es tracta d'un lloc, no identificat actualment, pero prop de la
Seu d'urgell. Baraut el situa en aquest terme o en el d'AlAs (Ait
Urgell). Com que el col.lectiu usual del nom de planta lli (llatí LINIJM)
és llinur (vegeu I'apartat que li dediquem en el capítol VI1.2), resulta
una mica sorprenent trobar un exemple tan aillat d'una formació
en -arios. Potser és un canvi de sufix circumstancial degut a l'escrivent
que poc abans havia escrit el mot secalarios.

El topbnim Nabiners (poble, a i'esquerra del Segrc, agregat al
municipi d'Arfa, Ait Urgell) ja apareix en i'acta de consagració de
Santa Maria de la Se11 d'urgell:

c. 860 Baraut, ActUrgeli 2, pig. 50. Acta de Consagració de Santa
Maria de la Seu d'Urgd: Dcinde Napinerios siue Oiiafractaatque ipsa
parrochia de Tost...
Més tard continua apareixent repetidament en documents d'Urgell
(documents 390, 464, 568, 562, 580, 597, 598, 636, 637...). Es tracta
d'un col.lectiu en -ARIUS de NI~PINA. Aquest mot llatí ja era de per
si col.lectiu ja que el s u f i -INA en llatí formava col.lectius, bé que
la seva productivitat sembla ser molt limitada i la seva continuitat
romhnica gairebé nul.la; Meyer-Lübke (1923, phg. 18) cita únicament
un derivat romhnic de NAP~NAamb significat col.lectiu. Nabiners seria,
segons tot aixb, un plural d'un col.lectiu de col.lectiu, pero aquests
plurals poden ser purament emfhtics. Sobre altres continuadors de
i\-npinA als Pirineus catalans, a la zona occitana i també en els dialectes
reto-romhnics vegeu el que en diu Coromines (1971 11, phg. 1 7 6

177).

Pel que fa a la utilització del mot oliuera en la toponímia en
sentit col.lectiu i no com a designació de l'arbre, cal tenir em compte
el topbnim I'Oliuera Rodona, documentat des de 1127, al pla de
Barcelona. Es tracta d'un lloc situat prop de la crui'lla que separa
els camins que, des de Barcelona, duien a Sarrih i a les Corts
-aproximadament darrera de l'edifici de l'Escola Industrial-. Aquest
topbnim ha de referir-se més a un camp d'oliveres que a un sol arbre
d'aquesta especie; és cert que és imaginable que l'adjectiu rodó es
pugui aplicar a un arbre -per la forma de la seva copa, per e x e m p l c
pero aixb no és la cosa més habitual, d'altra banda sí que és
comparativament freqüent I'adjectiu rodó aplicat camps o terrenys
(cf. el topbnim Camprodon, per exemple).
També hem de tenir present I'ús que del mot es fa com a nom
apel.latiu en el següent passatge d'un document del segle xr:
1074 (orig.)Alturo, Sta. Anna 11 103, pag. 119: et olivariam quod
nuncupant de Pladiano que est in hereditate Haimundo filio meo in
Avelaneto et in hereditatem Guillelmi aliam olivariarn
El text es refereix a u n lloc del Valles anomenat Avellanet, prop
de Terrassa. Les dues oliveres que hi apareixen podrien ser
efectivament arbres, pero és una mica sorprenent que un sol arbre,
una olivera, tingui un nom específic: "l'olivera que anomenen de

Pladih". En canvi, sí que sembla més lbgic que un olivet més o menys
extens tingui un nom propi.
En el següent document olivera sembla usat eom a pretopbnim
també amb valor col.lectiu:
1091 Bach, Solsona 19. pig. 62: Est hec ornnia in coinitatu
Barchinone infra terminibus castro Cervilione in locum quem vocarit
ad ipsum Mercadal de Sahbatilvcl ad ipsa Olivnra ... Et ipsas viiieas qui
sunt ad ipsa Olivera

En un document de 1080 procedent d'organyi, editat per Miret,
apareix el terme pressegupra, derivat de préssec (llatí (WUS) FERSICUS)
com a nom #una peca de terra. El text que reproduim diu literalment
'L
la terra que en diem presseguera":
1080 Miret, Organyi, pig. 528: ipsa tara que diciinus pressegera
advenit mihi per donacione
Sembla que en aquesta formació en -AHIA cal veurehi u n co1.lectiu;
és més, en aquest cas, com scmbla indicar-nos l'escrivent, potser cal
partir del sintagma tema presseguera. Allrarnent, el uom de l'arbre
és habitualment masculí.

El mot rorneguera designa a m i la planta (vegeii el comentari que
n'hem fet a la part introductbria d'aquest capítol). El mot apareix
com a apel.latiu singular (amb article) i usat, segons sembla, com
a col.lectiu en un testament en que es deixen uns masos a Sant Esteve
de Palautordera:
1096 ALA Ramon Berenguer 111, núm. 39: dimisit ad Berengario
filio suo quatuor mansis in parroechia Sancti Stephani ... et alium ad
ipsa romegera qui Iuit de Gauefre Guilleni
L'exemple és beu notable perquk l'ús d'aquest mot com a col.lectiu
apel.latiu no es documenta en catali.
Romeguera és actualment el nom d'un llogaret a Pals (Baix
E m ~ o r d ii) d'una partida de terra a Nalec (Urgell); és també cognom,
segurament originat en un topbnim.
És també el nom d'un indret i d'un corrent d'aigiia a Cabra (Alt
Camp) en els següents documents:
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1173 CSCreus 160, pig. 162: dono etiamvobisin ipso nemore meo

... ademprivum, sicut vadit ipsa aqua de Romegera et ipse torrens de
Kivo dc Speds et vadit ad ipsum terminum de Capra
1184 CSCreus 264, pig. 263: et sic descendit in ipsum torrentem
derivo Despeds et ascendit per iam dictum torrentein usqne ad ipsam
Romegeram et ad montem que est super Romcgcram

En el mot segaler es donen les condicions bptimes que permeten
dr: veure com el sufix ->IRIUS pot formar col.lectiu. En primer lloc
segaler (derivat del llatí SECALE, catala segol) no és n i ha estat u n
nom de planta; no h i ha doncs confusions com les que es donen
en noms com ginester o r o m e p r a . En segon lloc el veiem usat encara
com a adjectiu en documents de redacció llatina del segle K, en el
sintagma campo secalano. Aixb fa patent també que el significat dels
compostos en -AHIUS no és el de simple col.lectiu: és el lloc on es
fa, on es cultiva o que és apte o destinat al cultiu d'una planta, i
n o senzillament el lloc on hi ha una determinada planta. Com a
adjectiu el trobem en documents relatius a Codinet (el monestir de
Sant Pere de Codinet havia estat constniit dins l'actual municipi de
Pla de Sant Tirs, Ait Urgell):
853 (orig.) Baraut, Codinet 6, pig. 163: vindimus terram in paum
Taustetanum, in locuin ubi dicitur Coteneto iu iüo campo Sekaiar[io]
... terram quam et abetnus in ipso kampo Sekaiario
Pero pocs anys més tard el mateix lloc apareix designat només
pel col.lectiu en -AIuUS.
908 Baraut, Codinet 16, pig. 172: in comitatum Orilietano, infra
iincs d i viüa Cutineto, in locum ubi dicitur Sekaiero ... donamus tibi
vincas, pccias duas
El nom de lloc Segulers, sempre en plural, apareix molt repetidament en documents #Urge11 - e n recollim aquí només algunes
mencions-, fent segons sembla sempre referencia al mateix lloc no
lluny de la Seu:
1055 Haraut, DocUrgeii 685 (Urgeiiia 6, pig. 67): Et ipsas duas
petias de vineas qui sunt in Sccaiarios simul cum una pecia de terra qui
est ad Linarios qiiem emi de Eico
1068 Baraut, DocUrgeii 816 (UrgcUia 6, pig. 178):et ipsas vineas
qui sunt in Segaleros, qui fuenint de Miro Sacer de Nocholone,
mandavit tenere ad Bernardum Seniofredum

LA M)R.M>\CI~ DELS COI.~I.EC'I'IUSBOT~UICSEN LA TOPON~MIA
CATALANA
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1073 Baraut, DocUrgeU 855 (Urgeilia 6, pag. 2 11): In primis ipsos
meos alaudes que habeo in Segalers remaneant a domino Deo et Sancta
Maria Sedis Vico ve1 ad ipsa kannonica. Et ipsas plantas que habet in
Torel ve1 in Segalers remaneant ad ipsa canonica
1076 Baraut, DocUrgeU 906 (Urgeilia 7, pig. 38): Sunt nempe
pretaxata omnia intra UrgeUi comitatum in prcnominatum locum
Nabiners non longe a sede sancte Dei genitricis Marie. Tenninatur
autem hec cuncta ad orientali clima in Ascha seu in Segaleris loca
1091 Baraut, DocUrgell 1075 (UrgeUia 7, pag. 191): in comitatu
Urgelli in apendicio Sancte Maric Sedis Vico Urgeili, ... Et sunt ipsos
alaudes tras ipsa Sala pecia .i. de vinea et alias in ipsa Serra sive in
Campo Arnall ve1 in Segaiers sive in Pugredon.
1101 (orig.) Baraut, DocUrgeU 1191 (Urgellia 9, pag. 20): alodio
me0 quod habeo in comitatu Urgeili in apendicio de Alas et de Banat,
et ad locum Condamina sive ad locum Sigalers
N o sembla q u e aquest Uoc es p u g u i identificar e n l'actualitat,
pero h a d e f e r referencia a u n lloc situat a la vora d e la Seu d'urgell,
a la r i b a esquerra del Segre (entre la Seu, Nabiners i Alas). D'entre
els documents q u e h e m mencionat podem assenyalar el d o c u m e n t
de 1073 que presenta u n a f o r m a ja igual que l a q u e seria l a f o r m a
actual catalana d'aquest topbnim.

El t o p b n i m q u e reflecteix e l col.lectiu d e sisca a m b el s u f i -ARIUS
apareix ja e n l'acta d e consagració d e la S e u d'urgell:
c. 860 Baraut, ActUrgeU 2, p 9 . 50. Acta de consagració de Santa
Maria de la Seu d'Urgell: Deinde ipsas parrochias de v d e Lordensis,
id est ipsa Petra cum Argilers ve1 Siskero, cum Linars et Montecalvo
Es tracta sens d u b t e d e Sisyuer, poble d e l municipi d e Guixers
(Solsones). T a m b é és mencionat en l'acta d e consagració del monestir
d e S a n t S a d u r n í d e Tavernoles.
1040 Baraut, ActUrgeU 48, pig. 117. Consagració de l'església del
monestir de Sant Sadurni de Tavernoles: Item ecclesias ... et sancti
Stephani de castro Sisquer, sancte Marie de Vaiie et sancti Petri de
Montecalvo et sancte Columbe do Linars
Existeix u n altre lloc h o m b n i m a l a vaii d e Lavansa (municipi
d e Lavansa, Ait Urgell).
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En la toponímia catalana existeix també el col.lectiu Sisquelia
(vegeu el comentari que hi dediquem en el capítol IV.3).

En u n document de Sant Cugat apareix el topbnim Sorbera, amb
l'article.
1205 CSCugat 1253,111pag. 373: damus ...et etiam cum iüapctia
de terra de ipsa Sorbera que est ultra prefatum terminum
Sembla que es tracta d'un col.lectiu del nom d'arbre sorba encara
que també es podria tractar del nom del mateix arbre, actualment
servera. Tanmateix, el fet que les variants en So- es documentin en
catali només en la toponímia ens fa creure més aviat que es deu
tractar d'un col.lectiu (com Sorbet). Altrament, Servera és topbnim
menor no rar. A Montbrió de la Marca (municipi de Sarral, Conca
de Barberi) hi ha una antiga quadra anomenada la Servera. És discntit
i'origen del nom de la ciutat de Cervera, la capital de la Segarra
(vegeu MOREU-REY-1982
pig. 59, 69, 160).

La Sorollera és el nom d'un municipi del Matarranya. Tal com
indica Coromines (1965 11, pig. 127-128) a la base d'aquest topbnim
hi ha el fitbnim sorolla, del mateix problemitic origen que el seu
sinbnim atzerola. Cal comentar aquí que el nom de i'arbre apareix
sempre en masculí, atzeroler, i no en femení i aixb fa pensar que
a la base d'aquest topbnim ha d'haver-hi un col.lectiu en -ARIA. És
un cas semblant al de la Codonyera queja hem comentat més amunt.

En un document original d'Urgell de 935 apareix el terme
si~mculanisusat com a apel.latiu en una serie on apareixen dos altres
fitbnims de sentit col.lectiu:
935 (orig.)Baraut, DocUrgeN 95 (Urgellia 2, pag. 71): et insuper
dono ad Sancte Maric Sedis ipso bosco qui ect prope Pdarols cum
omnibus argelagariis uel surusculariis et boxedariis cum tenninis et
affrontationibus eorum

És difícil fer cap conjectura sobre aquest mot. Encara que es tracta
d'un document original és possible que hi hagi intervingut un error

en la transcripció d'un esborrany o del document que s e M de model
o u n simple error manual. En la fika corresponent del GMLC hi ha
una nota en que es conjectura que suruscularios esta en lloc de
surcularios. L'adjectiu SUKLULAHIIJS-A-UMes troha a Varró ivol dir 'plantat
d'arbres tendres' pero el mot no sembla tenir continuitat en catala.

El mot vinyer com a designació de la vinya (del col.lectiu de ceps
que formen una vinya) es troba documentat en el llatí medieval catala
com a topbnim i també com a apellatiu. Així, apareix com a topbnim
referent a un lloc de la val1 de Llastarri (Alta Rihagorca).
909 DipPaüars 11 109, pag. 341: et est ipsa vinea i n vnUe
Lastariense, in loco Vingerum
Un any després el trohem usat com a apel.latiu:
918 DipPallars 11130,pig. 350: vinea nostra ex ruptura in loco ubi
dicitur Arcus, in vignero de castro Beiiosie
També és apel.latiii en el següent document referit al Conflent:
1137 Baraut, DocUrgeii 1459 (Urgellia 9. pag. 266): in valle
Confliientis, in viUa que vocatur Avelaned ... Hoc quod habeo in
prenorninata villa et in ipso vinner de Vilianova
En l'actualitat l'ús d'aquest mot en sentit apel.la(iu queda limitat,
en la seva extensió geografica, als dialeetes més septentrionals del
catala (el DCVB s i h a el mot al Rosselló i el DECat al "Nord", pero
també en alguns puntc del País Valencia, exemplificat només amb
topbnims).

La identificació de certs topbnims en -er -era com a primitius
col.lectius presenta dificultats a causa de la polisemia d'aquest sufix,
especialment perque forma noms d'arbres que donen fruit. No obstant
aixb, la hipbtesi que es tracta d'un col.lectiu 6s sovint la més
satisfactoria.
El sipificat col.lectiu es fa patent sobretot en compostos del tipus
Valljunqtwra o quan el terme és documentat com a apel.latiu amb
significat col.lectiu (ju~tquer).En altres topbnims les probabilitats de
la interpretació col.lectiva són més grans en uns que en altres; podem
assajar d'establir-ne una serie per ordre decreixent:
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1. Quan el topbnim no és el nom de la planta (nabiner, sisquer,
segaler).
2. Quan es tracta d'una planta que no té fruit, flor o producte
de nom específic o en té un d'etimologia diferent.
3. Quan el simple és també nom de planta (jonquera / jonc,
ginestera / ginesta).
En general podem dir que quan es tracta de noms de plantes,
herbes i arbusts, la interpretació del significat col.lectiu s'imposa o
és especialment probable. També quan el topbnim correspon a una
forma singular és més probable que sigui col~lectiuque quan és un
plural. Tractant-se d'arbres amb fruit o flor o producte útil, la
interpretació com a col.lectiu és de més difícil acceptació; tanmateix
a través de la documentació antiga en alguns casos és possible de
fer-ho patent (per exemple en el cas d'olivera rodona, etc.).

COL-LECTIUS AMB EL SUFM -0SUS -OSA
AMH El.
1. COL~I~ECTUS

SllPlX +SUS -OSA EN LLAT~1 EN LES LLENGOES

ROMANIQUES
El sufix originariament adjectival -OSLIS ~ S A , que en llati crea
adjectius que indiquen qualitat o abundancia d'un element, ha pres
la funció de crear substantius col.lectius. Efectivament, en la
toponímia d'una serie de zones lingüístiques de la Rominia trobem
aquest sufix designant col.lectius, especialment, pero no únicament,
col.lectius vegetals. No és que es tracti d'un fenomen absolutament
generalitzat pero sí que apareix en punts diversos, punts a vegades
prou ailunyats i pertanyents a zones lingüístiques diferents.
Així, Rohlfs observava en el seu estudi sobre els dialectes pirinencs,
estudi que se centra en els sufios, que a I'Arieja -osa substituia
- E T ~ :"die weibliche Form -&o ersetzt das lateinische Suffix -ETUM"
(ROHLFS-1931,
pag. 168). Aquest tret, que es troba en la llengua parlada de la zona, el retrobem també estes en la toponímia d'altres z e
nes de la Gal.lerominia (vegeu, per exemple, les localitzacions de
fitotopbnims amb aquest sufix que dóna Vincenfl988, pags. 257258).
També, en la seva gramatica histbrica italiana, el mateix Rohlfs
(1969, 3 1125), barrejant noms apel.latius i topbnims, observa:
"Nell'area calabro-lucana -oso od -osa prende la funzione di -eto, cfr.
nella Calabria settentrionale ruovittusu 'roveto', Cammamo, nome di
una localita nel Cilento (da kámmaron 'euforbia'), Fagosa neiia
Lucania meridionale ('fageto')". En aquest punt cita en nota el seu
propi treball que hem mencionat més amunt (1931, pag. 168), indicant
que aquesta funció del s u f i +sus -OSA s'ha desenvolupat també en
els dialectes pirinencs de l'hieja. Precisament, fent referencia a
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aquesta nota, Coromines (1971,II, pig. 77) comenta que Rohlfs també
hauria pogut citar el catali, on aquest fenomen és molt més estks.
En canvi, Haiiig indica que per a la zona que el1 estudia, el Gavaldi
(fr. Gévaudan), les coses no es presenten així de manera sistemitica:
"Der Befund, den Rohlfs für gewisse Pyrenaenmundarten fesgesteilt
hat, in denen ~ S die
A
Funktion von -b:i'u übernimmt, trifft für unser
Gebiet nicht zu" (1970, pig. 95). Entre les formes que eil estudia
només unes poques presenten el sufix +sus +SA: un derivat de SPWA,
un de GENISTA,
un de CARDOS i ires exemples de derivats de FILEX.
Pel que fa a la Península Ibkrica, en la toponímia gallega i
portuguesa és bastant freqiient +so com a col.lectiu vegetal; Piel en
dóna exemples en els seus treballs de 1968, pero tal com indica aquest
mateix autor en portuguks aquestes formacions només es troben en
la toponímia pero no en la llengua comuna (PIEL-19&, pig. 37).

2. C0l~~LEclIUS
EN -OS

-OSA ElY LA LLENCUA 1 TOPON~MIACATALANES

En el domini del catali el sufix -osa, en la seva forma femenina,
apareix no solament en la toponímia, sinó que, en algunes zones
dialectals, designa col.lectius vegetals en la llengua comuna. De totes
maneres, no és que es tracti d'un ús gaire estks, sinó que sembla
més aviat associat a certs noms d'arhre en particular. Bisicament,
I'ús de -osa com a col.lectiu vegetal es tsoba en els dos vessants dels
Pirineus i especialment en el departament dels Pirineus Orientals
i en la zona pre-pirinenca més oriental de Catalunya (17EmpordA,la
Carrobta, etc.): Coromines indica que avetosa s'estén fins a Benasc,
registra becosa a la Ribera d'Eina, vernosa a Clara de Conflent, etc.
De totes maneres sembla que en alguns casos aquestes formacions
poden tenis una extensió més gran: algunes s'han introduit a la llengua
comuna, així els col.lectius avetosa i fajosa (vegeu també les dades
de I'ALDC que recollim en el punt XI.2. i el comentari sobre la
presencia d'aquest sufix en el DGLC en el punt XI.1.).
Val a dir que en alguns casos la preferencia en l'ús de formes
amb aquest s u f i per sobre d'altres possibles sufixos pot venir afavorida
per l'estmctura fonktica del mateix fitbnim; aixb pot haver influit
en l'kxit d'auetosa davant #*avededa.
La situació pel que fa a la toponimia és ben diferent i la gran
extensió dels col.lectius en -ós / osa en la toponímia contrasta amb
el nombre reduit d'aquestes formes emprades com a noms apel.latius.

També contrasta la preferencia que la llcngua comuna té per les
formes femenines davant de la presencia molt més equilibrada de
masculins i femenins en la toponímia, bé que potser també aquests
últims siguin numericament predominants.
Pel que fa a l'extensió del sufix en la toponímia veiem que
Coromines assenyala respecte a Avetosa: "una variant de consonantisme
més originari La Vedosa degué tenir també molta extensió i s'ha
conservat en molts topbnims de cap a Pallars i Alta Ribagorca en
la forma La Vedua i La Bedoa, d'on el nom de la gegantina Bedoga
d'Adons (la gran muntanya que forma una mola entre aquest poble
i Arcny, que havia cstat coberta per una immensa avetosa)". Pel que
fa a la seva cxtcnsió més cap al sud i orient, podem observar que
els topbnims formats amb aquest sufix són particularment abundants
a la Segarra (i també en zones properes del Bages, al sud-est) i tampoc
no són rars a la resta de la Catalunya Vella.
Pel que fa a l'estructura fbnica d'aquests topbnims, la pronúncia
habitual sembla ser -6za (-liza a la Catalunya del Nord; cls dos amb
la vocal final neutra); Coromines observa que a la zona de la Noguera
Kibagor~anaaquest sulix perd la -S- intervochlica, cosa que fa que
a vegades aparegui una g-antihihtica (com en l'exemple Bedoga que
hem vist més amunt) o que es tanqui la + en -u-; així en el DECat
S.V. salze observa: "Aqnest col.lectiu reapareix entre Ribagorcana i
Flamicell, amb el pas fonetic de -osa a -ua, exemplificat en aquella
toponímia per dotzenes d'exemples (La Vedua, La Bedoga = avetosa,
Colatzoa, Argestues, etc.): Barrancs de les Salitúes a Sas de Benés,
i reapareix la e etimolbgica fora de I'accent: La S a l e t a a la Bastideta
de Corruncui". Pcl que fa a I'extensió cap al sud d'aquest fenomen
i als seus resultats fonetics en un altre lloc (DECat s.v. gargalla) explica:
"L'hrea de gargalla (o d'aquestgargall) ha d'haver arribat Ribagorcana
aval1 fins al Montscc, car a Castissent (1957) hi ha el Barram de
la Gargallúa...; i és sabut que a tota aquella zona es perd la -S- de
QSA-, de manera que cls col.lectius de plantes formats així (com avetosa,
pinosa) alla aparcixcn, en uns llocs com -oa (en part canviat en
Qga: L'Avedoga, La Bedoga), en altrcs es tanca la o, en hiatus, donant
-úa".'

1. Ntres objervaeions en el iiiutcix sentit a DECat s.v. daniell, iiiiw
topbnims que coinenkni en aquest cspltol.

X vegeu també alpns dels
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Tal com hem vist més amunt, en la llengua comuna -osa s'associa
en catali a diversos tipus d'arbres - 5 s menys freqüent amb noms
de plantes herbacies o arbusto. Pel que fa a la toponímia veurem
que les coses són diferents i que el topbnim s'associa indistintament
a noms d'arbres, arbusts i herbes. Aquesta distribució sembla ser
diferent en altres zones lingüístiques; a k í Haiiig (1971, pig. 95)
observa respecte a la zona del Gavaldi que el s u f i "tritt an die
Bezeichnungen für kleinere Pflanzen an, die ungeordnet wuchernd
oft ein dichtes Gestrüpp bilden". A més, Hallig remarca que aquest
tipus de distribució del sufix, és a dir, l'associació amb noms de plantes
petites que creixen desordenadament i creant matolls espessos, és la
mateixa que es troba en els exemples recollits per Strobel (1936),
on el sufix s'uneix només en rares ocasions amb noms d'arbres.
Passem ara a comentar els exemples que hem pogut recollir de
col.lectius en 4 s -osa.

J. Coromines (1971, pig. 213) explica que el topbnim "I'Aldosa,
nom de dos llogarets andorrans, deriva de ILICEM 'alzina"' amb el
sufix -osa. Aquesta observació la fa a propbsit del tractament del grup
consonintic -12.; vegeu el que hem dit en comentar el topbnim Saldes
< SALICES O Saldet < SALICETUM (capítolIII.4.). Posteriorment, Coromines
repetir& la mateixa explicació etimolbgica per aquests topbnims en
el seu estudi sobre la toponímia d ' h d o r r a "Aldosa i 1'Aldosa (dos
iiogarets prop de la Macana i de Ransol), és derivat de l'arcaic elze
'alzina' (llatí ILEX), amb canvi de *I'Alzosa en Aldosa" (COROMINES-1965
11, pig. 25) i remet a l'estudi que hem citat anteriorment.

El context del document en que es menciona el topbnim
Argelagosa (derivat d'argelaga) fa que sigui difícil de situar-lo: es tracta
del testament que Ramon, levita, fa abans de peregrinar a Sant Jaume
de Galícia i on s'enumeren moltes propietats diverses. L'editor dels
documents d'urgell, C. Baraut, situa aquest topbnim a la comarca
de 1'Ait Urgell, sense, perb, donar més precisions:
1045 Baraut, DocUrgell 588 (Urgeiiia 5 , pag. 118) = CSCugat 11
582, pag. 246: Et ipso pane et vino et porchos et tonna que abeo in
Argelagosa remaneat ad Sancto Andree cenobii de Inter Pontonos (=
Tres Ponts)

LA F O R M A C I ~DELS COL,LECTTUS HOTANICSE N LA TOPON¡MIACATALANA

209

Avellanosa és el nom d'un caseriu i del torrent que s'hi origina
a la comarca del Solsones (municipi de Riner). Així mateix designa
diversos paratges de la Cerdanya (en el DCVB es recull aquest topbnim
com a nom d'una muntanya a Coborriu, Lles, i d'unes pastures al
puig d'Alp).
Aquest col.lectiu d'avellana 'aveiianer' en a s a cxisteix pero només
en la seva forma femenina; el topbnim *Avellanós que apareix en
el DCVB respon a un error en l'accentuació del nom del pohle
#Avellanos (municipi de Benés, Alta Ribagorca). En el DECat (S.V.
avellana) s'explica aquest darrer topbnim com a "un derivat d'avellana
amb el sentit del castelli avellanos 'avellaners', relíquia fonetica de
l'extingit dialecte romano-hasc prscatali propi de l'Alt Pallars en els
segles de l'Alta Edat Mitjana".

Els col.lectius en a s a de I'avet són relativament freqüents en la
toponímia pirenenca i pre-pirenenca -corresponent lbgicament
aquesta distribució amb l'habitat de l'arbre-; ja hem vist més amunt,
a la part introductbria d'aquest capítol, com Coromines comentava
la presencia d'aiguns d'aquests topbnims a la Ribagorca, pero també
apareixen més a l'est. Només a tal1 d'exemple podem mencionar el
topbnim la Bedosa (a Sant Joan de les Fonts, Garrotxa) que apareix
documentat el 951 arnb la forma Abadosa (vegeii Atlas Historie de
Cntalunya, full 10-1).D'aitra banda, Badosa (grafiat habitualment amh
a-)
és cognom.

C O L . L E C DEL
~ ~ ~B Sk E C
Coromines (DECat s.v. bilec), per demostrar la seva teoria que
en la base etimolbgica del mot balec hi devia haver una -.r-, menciona
diversos topbnims i fins i tot cognoms formats amb els sufixos a r
i 6 s / -osa que presenten una d-interna que seria el reflex de la
-T. proposada per Coromines: "Joan Baladosa era el nom d'un
dignatari eclesiistic al Nord de Berga el 1462, igual es digué abans
un veral de Matamala de Capcir [en nota es menciona aquesta forma
en un cadastre de 1835, encara que vulgarment es diu Baladrosa],
hi ha sengles exemples de La Baladosa, faldes de muntanya, a
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Vailcebre (Berguedi), Estavar (Cerdanya), Plans Baladós a Sallagosa,
i a San& un lloc semblant es diu La Balatosa".
Segons aixb els mots Baladar, Baladós iisa i Balador que apareixen
en la toponímia són derivats col.lectius del nom de la planta anomenada b a k 'ginesta nana', procedent d'un mot pre-roma (celta?) BALsw.

El col.lectiu en -ós del fitbnim boix apareix en un document de
984 en un topbnim, Pujo1 Boixós, que se situa a la vall d'kria al
comtat d'Urgell (achialment al municipi de Vilanova de l'Aguda,
Noguera):
984 (orig.) Baraut, DocUrgell 198 (Urgellia 3, pig. 32): alaudem
nostruni Vaile de Aria in comitatum Horgiuitano ... et est ipsa Vaile de
Aria prope flumen rivo Merdario. Et affrontat ipsa u d e ... de unaque
parte i n ipsa muga ... et terciaque parte in Puioio Bocxoso
Cal remarcar aquí la funció adjectiva del mot format amb el s u f i
<)SUS.

La forma femenina, la Boizosa, és, segons el DCVB, el nom d'una
niasia situada en el terme de Sallent (Bages).

L'adiectiu cn SUS format sobre bruc apareix designant un col1
en el següent passatge:
1066 LAntiq. N 422, f. 173: habet autem terminum ... in monte
Pendidiiio et in coUe Brugoso
Podem destacar la funció adjectival que té aquest derivat en ds, funció que també conserva en el topbnim Mont Bnigós (al Maresme)
citat per Badia (1951, pig. 531, mapa). En la toponímia catalana
hi ha també la riera Brugosa que passa per Vinaixa i la Floresta
(les Borges Blanques). Cal observar de totes maneres la raresa dels
derivats en asus 4%de bruc davant l'abundant presencia d'altres
derivats del mateix fitbnim amb altres sufixos com és ara els derivats
formats amb el sufix -mNs -m&.

El Canós és el nom d'un poble situat en el municipi de Plans
de sió (la Segarra). Respecte a l'etimologia d'aquest topbnim, Tumil

(1991, pig. 84), després de constatar que les obres bisiques de
referencia no el comenten, s'inclina per la hipotesi de considerarlo un fitotopbnim. Es tractaria, per tan& d'un col.lectiu amb el sufix
-ós de cana 'canya'.
Turull identifica amb aquest toponim el cognom d'un presbíter
que apareix com a escrivent que fa trasllat d'escriptures a Santes
Creus el segle XIII:
XIII trasilat d'iiiia cscriptura de 1018. CSCreus 7, pig. 7: Frater
Berengarius Dezcanos, presbiter et monachus, hoc translatum scripsit
... anno Doinini 1231
XIII trasilat d'una escriptura de 1093. CSCreiis 25, pig. 30: Frater
Rerengarius dee Canos hoc trauslatum scripsit
Segons Turiill també fa referencia al mateix lloc el topbnim @so
Canosello que apareix en el segiient document de 1026:
1026 (orig.)CPoblación 16,pjg. 31: damusterrainnostram ... cum
ipso puio et kasteiiare quod ihidem est dictuni Cervariam ... Habcnt
namque hac oinnia terminum ... primo in ipsa Pelosa, dein in ipso
Coscoliolo et in ipso Cannoselio

Si realment aixb és així, aquest document original seria la més
antiga documentació d'aquest topbnim; remarquem la presencia del
sufix diminutiu que ha desaparegut en la documentació posterior
d'aquest topbnim.

El topbnim Cardós (nom #una val1 al Pallars Sobiri) apareix ja
des de 835 en forma de derivats adjectius: pagus Cardosensü i pagus
rardosetanus (Abada1 DipCarol. 11 279, 288). Pero també trobem aviat
la b r m a simple del topbnim, sense derivacions adjectives:
1050 Raraiit, 1)ocUrgeil 630 (Urgeiiia 5,pig. 152):Et ipsum suum
alaudem que abihat in comitatum Paliarensis de ipso coilo de Sor
contra vaUe Ferraria ct in Cardos

El topbnim femení la Cardosa (municipi de
Segarra) correspon a la mateixa formació que el
Turu11 (1991, pig. 88) dóna com a menció més
document de 1193 que citem més avall, pero

la Prenyanosa, la
topbnim anterior.
antiga del lloc el
també deu fer-hi
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referencia el document dlUrgeii de 1107 que reproduim a continuació
i que també menciona Torrefeta (Iloc molt proper a la Cardosa):
1107 Baraut, DocUrgell 1246 (Urgellia 9, pig. 75): que habeo in
Torrefracta etin ipsa Cardosa ...remaneantipsos aiodios de Turrefracta
ad Sanctam Mariam Sedis Urgellensis et ipso aiodios de Cardosa ad
Sanctam Mariam de Solsona
Aitres exemples del Llibre Blanc de Santes Creus:
1193(orig.)CSCreus 364, pag. 363: inloco vocitato Carnaria, inter
viam qua itur ad Acrimonte et viam qua itur ad Cardosam
1193 (ong.) CSCreus 365, pig. 364: in loco que vocatur mata
Carnaria inter viam que vadit ad Acrimontem et via que vadit ad
Cardosam
1194 (orig.)CSCreus 375, pig. 376: sicut clauditur ah oriente aria
de Cardosa et ab occidente a via que tendit ab Acrimonte, qui maosus
est prope Matam Camariam
En cap dels documents mencionats el topbnim no va acompanyat
de I'article, al contrari que el topbnim actual.
COL.LECTIUS DERWATS DE

QUERCUS:

Cercós
En el topbnim Puigcercós (poble de municipi de Palau de Noguera,
a la vora de I'embassament de Terradets, Pallars Jussi) el segon
element és u n derivat adjectival procedent del iiatí QUERCUS que h a
donat derivats diversos en la toponimia catalana (vegeu els que
mencionem en I'apartat III.4.).'
941 DipPdars 11 149, p%. 360: duas terras que mihi advenit de
mea ruptura de castro Paga Circnso
Un topbnim paral.lel apareix com a Iímit d'un Uoc a Castellar
de n'Hug e n u n document de l'any 938.
938 ACondai 113, pig. 266: in aiacencias de castro que dicitur
Kasteilare ubi surgit flumen Lubrichatus ...de parte orientis in rio qui
2.

En documents de Vic hi ha un Fugo Cirgoso (Cer) que no s'eirpliea M a partir de Qmscus:
914 (orig.) Junyent DipVic 58, pig. 57: Et est ipaa omnia iii comilalu Auaona, in castro
Urisilano ... locum uubi diecihir Pugo Cirgoso
996 (orig.) Junycnt DipVic 594. pig. 505: et est hee omnia in eomitatu Ossona, in
kastrum Torilione, in valle Sedcro "el in eius termines. Qui afrontat hec omnia: de orientis
in ipba Guardia. et dc meridie in ipso pugo ultra flumine Tecer que dicunl Cergoso, et de
oecidiio in ipm grado de Seder et de N e i in ipaa gugularia de BoscateUo

vocabulum est Aria, sicut discurrit de monte qui dicunt Eirsrnala,
usque ad locum qui dicunt ipso iungente a solano Cerchoso
Els autors de I'Atlas Historie de Catalunya (mapa 10, 1) identifiquen aquest iloc amb l'actual Cergot (lloc de Gombren, Ripolies).
Cal comentar aquí que el derivat en -ós de QUERCUS manté
bisicament la seva funció adjectiva en aquests topbnims i apareix
acompanyat de substantius; no hem pogut docnmentar-lo en canvi
com a substantiu. Pel que fa a la consonant inicial i altres aspectes
de I'evolució fonetica dels derivats de ~uisncusvegeu el comentari que
n'hem fet en l'apartat IIL4.
Cercosa
La forma femenina corresponent al topbnim anterior apareix en
el següent document de 947:
947 ACondal 123, pig. 281: in comitatuln Cerdaniense, in
apendicio de iüa Petra, in locum que nominant ad ipsa Cerchosa
Els autors de 1'Atlas Hú-t6ric de Catalunya (mapa 10, 1) situen
aquest topbnim molt a prop del Solano Cerchoso del document de
938, ileugerament més al sud. Es tracta de dos topbnims que no
semblen identics.
És molt notable el document de cap a 1020 que citem a
continuació perque en eii el mot cercosa conserva encara el seu valor
apel.latiu:
ca. 1020 CDipObarra 95, pag. 85: dono una vinea et una cerchosa
pro ipsa foraafactura quod ego tibi feci ut ab odierno die firma abeas
potestatem
Aquí es fa menció d'una vinya i una cercosa (ambdues amb I'article
indeterminat) que són objecte de donació. Precisament l'ús d'aquest
article fa que sigui evident el valor d'apel.latiu d'aquest nom.

El topbnim Coscollós, col.lectiu en 4 s de coscoll, apareix en un
document de Vic de 988 com a nom d'un puig. Es tracta d'un lloc
a I'Osona, a Gurb (Sant Andreu), que no hem pogut identificar
modernament.
988 Junyent, DipVic 534, pig. 455: et ad Sancto Andrco apostolo
cuius baselica sita est in viUa Gorpi ...] in puio Cosmlioso et ad Sancto
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Christoforo cuius baselica sita est in kastmm Vespella [...m]odiata 1 de
vinea ad ipsas Petiolas
U n aitre c o p fem observar a q u í q u e e l m o t coscoilós apareix
e n funció adjectiva, acompanyant e l substantiu puig.

El femení Coscollosa correspon a u n poble medieval, actualment
desaparegut, q u e e r a a la comarca d e la Segarra, a l'antic municipi
d e les Pallargues. Aquest topbnim apareix sovint e n documentació
dels seglcs xi i xii a m b formes diverses.
1040 Baraut, ActCUrgcU 51, pig. 127. Segona consagració de
Santa Maria de la Seu <Urgen: In comitatu Urgellensi castrum quod
est Iessona cum terminis eius ... castrnm Coscoliose
1075 Sangés, DocGuissona 37 (Urgeiiia 3, pig. 255): et ite de ipsas
ineas voces que habeo in termino de Maiiabechs et in ipsos de
Cosconosa
1082 Sangés, DocGuissona 4 8 (Urgellia 3, pag. 264): castrum de
Claret ... est autem ipsum castrum in comitatu Urgellensi ve1 in
terminum de Gissona. Et habet afrontaciones de parte orientis in
termiuum de Quoscolosa ... castrum qne vocant Vdetalada ... Est
autem ipsum castrnm in supra dicto comitatuvel in supra dicto termino
de Gissona ... ab occidente afrontat in terminum de Coscolosa
1098 Baraut, ActUrgell75, p k . 163. Consagració de l'església de
Santa Maria de Guissona: nos supradicti pontifices constituimus atque
confirmamus ecclesie prenotate omnes suos decimos et primicias ...
infra predictos terminos, silicet de Cuissona, de Vilamur, de Fluvia ...
de Maiabech, de Choschonosa, de Claret ...
1106 Baraut, DoiUrgell 1237 (Urgellia 9, pig. 65): de hoc quod
tialieri in Grada ... de .i. parte in Torre Freita et de alia vero parte in
Sancti Martini, et de .iii. parte sic affrontat in ipsa Cosconosa, et de .iiii.
parte sic perget usqne in Conchabella
1109 Baraut, DocUrgelJ 1253 (Urgellia 9, pig. 85): kastrum
nostqnodViUafrassavocantur ... a septentrionali etiam in terminibus
de Mofager et de Clareth et de Coschuliosa
L'alternanca d c les grafies a m b -1- i -m e n el mateix topbnim és
u n fenomen interessant d e comentar. E n e l decurs d e setanta anys
veiem aparkixer les d u e s formes gairebé indistintament. Coromines
(DECat, s.v. coscoll) sembla q u e explica les variants e n -w d e coscoll,

cosc6(n) i derivats, com a formes dissimilades, sense mencionar, perb,
aquest topbnim. Potser aquest seria un dels casos raríssims e n y116
la documentació ens permet de presenciar el desenvolupament d'una
evolució fonetica i les vacil.lacions entre la forma més etimolbgica,
q u e es conserva e n alguns documents, i la forma més corresponent
al resultat actual.
Altres topbnims hombnims es traben a Castelló de la Plana (la
Plana Alta) i com a nom d'un contrafort dels ports de Besseit.

El col.lectiu espinosa és el nom C u n a vila e n el territori de la
val1 de Broca, lloc que apareix documentat des del segle rx i que
correspon a I'actual Espinosa, veinat del poblet de Dbrria, municipi
de Toses (Ripoiies):
889 ACondal6, pag. 112 = ACA Guifre 1,6 doc. St Joan Ahadesses:
vindimus tibi in baile Biiciiranense in lociiin ubi dicitur ad Spinosa
899 ACondal 11,pig. 122. Precepte de Carles el Simple: Et in pago
Cerdaniae vilulam Spinosam
927 ACondai 87, pig. 226: Et est ipsa mea hereditate in v d e
Bucurano, in terminio viUa Spinosa ve1 io suas aiaccniias
942 ACondal120, pig. 275: ipsa terra in comitato Cerdaniense in
valle Bochoranense, in aiacencias de viüa Spinosa, in lomm TI':vocant
ipsas Insolas
Y79 Arxiu de Ripoli (citat per Bofamu, Los Condes 1, pig. 104):
exceptus ... ipsas mansiones qui sunt i n v d e lilitensi prope villa spinosa
qui fuerunt dc senderedo
H i h a també el topbnim Vahspinosa a la comarca de la Conca
de Barbera (municipi de Santa Perpetua de Gaia). Es tracta d'un
topbnim que es documenta des del segle xi:
1030 LFeud. I 272, pig. 296: de parte una in coiium V d e Spinosa
uel de Pontilios et de alia parte afrontat in termino de Keralto siue in
ipsas boxedas extremas
1174 CSCugat 111 1099, pag. 256: donamus ...iiiarridominicaturam
quani in Kastruni de valle Espinosa acccpit CL hahuit soror mea
Berrngaria
1188 CSCn:ur 313, pig. 312: Est ailtcm predictus honor in
terminio castri de Ulmeiia divisus per sortes, quarum una est mansum
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de Romegera ... a meridie in via qui venit de comba Crassa et vadit ad
Valespinossa
1193 CSCreus 369, pig. 369 (testamentde Gerau Alemany):meos
omnes directos quos habere debeo in castrum de Vde Espinosa
Pel que fa a aquest topbnim podem observar que el mot amb
el sufix -osa conserva el seu valor com a adjectiu més que com a
substantiu.

En el precepte del rei Lotari que confirma les possessions del
monestir de Ripoll apareix el topbnim Evolosa;en principi es tractaria
d'iin col.lectiu en -osa del nom de planta évol.
982 DipCarol 11, pag. 172: in monte Serrato ... et in alodem qui
dicitur Evolosa cum terris, vineis, molendinis
Ara bé, Abadal identifica aquest topbnim amb el poble d'0lesa
de Montserrat, i efectivament el topbnim Montserrat apareix també
en el text. La cosa no és clara perque en principi Olesa es considera
u n dels topbnims que, amb el sufix -esa, formen una serie de topbnims
d'origen pre-roma. D'altra banda, l'evolució fonetica que permetria
que aquest mot hagués resultat en el topbnim actual no seria ficil
d'explicar.

El col.lectiu en +sus corresponent a la planta que es designa
actualment amb el nom de falguera presenta en la toponimia catalana
la forma bisica f&ós, que també existeix en forma femenina i de
plural, a més d'altres variants que tot seguit comentarem. 6 s important
d'assenyalar aquí que aquesta forma és el reflex directe d'un mot
format a partir del nom llatí d'aquesta planta FrLlx -ICIS, és a dir
*~ii.~cosuni.
Ara bé, en catali el mot que designa la falguera ha estat
sempre precisament aquest (un antic col.lectiu en -ARIA, vegeu sobre
a& el comentari que en fem en el punt V.3.) i no s'han conservat
mots procedents de FILIX. La base etimolbgica, juntament amb altres
coses com és ara la sonorització de la consonant oclusiva inte~ocilica,
fan suposar que aquest mot no ha estat format en epoca catalana
sinó que estem davant d'un mot realment antic. Pel que fa a l'evolució
fonetica d'aquests derivats de FILIX potser només cal comentar les

variants, Fa- i Fo- (la variant Fe- que apareix en la documentació
antiga seria regular) que, a partir de la i breu llatina, s'alternen en
la síl.laba inicial d'aquests topbnims; aquestes variants cal explicarles per la presencia de la -1- implosiva que segueix la vocal (vegeu
respecte a aixb el punt V.4. on comentem el topbnim Foiguera) i
la f- que labialitza la vocal següent.
En la toponimia catalana els derivats de ~ii.icosus nsA són
relativament abundants: existeix el poble de Falgons (situat al municipi
de Sant Miquel de Campmajor, Girones) el nom del qual presenta
la -m per un procés d'ultracorrecció. Ha de fer referencia a aquest
lloc el Felicosum que apareix en el següent document on també es
menciona la vail de Mieres, al comtat de Besalú, molt a prop de
Sant Miquel de Campmajor:
898917 ACondai 9, pig. 118: In comitatu Bisuldunense, in vaiie
Miliares, viliam p a m nuncupaut Serram et aiteram quam dicunt
Felicosum
Cal remarcar que en aquest document el nom apareix en la seva
forma de singular, no de plural, i amb una forma totalment
Ilatinitzada. D'altra banda, el nom de serra de Faigons correspon a
l'accident orografic proper a aquest poble i als altres que hem
mencionat.
En el testament del bisbe Miró, comte de Besalú i bisbe de Girona,
potser es fa referencia al mateix lloc
979 Aniu de Ripoil (citat per Bofamil, Los Condes 1, pig. 99): Et
ad domum Saucte Marie Sedis Gerunde donare faciatis aloudem meum
que nuncupant felgos totum ab integro et ad ipsaa serras qui sunt juxta
fulgosos dono ipsum meum alaudem similiter a predicta sede Sancta
Maria et predicta ecclesia Sancti Felicis
El topbnim coma Felgosa que apareix en el següent passatge ha
de referir-se a u n lloc proper per bé que diferent al que acabem
de mencionar:
976 ACondd 180. pig. 356: ipsum meum aiodem propium quem
habeo in comitatu Bisuldunense, in Vale Miralias in lomm quem
dicunt puio Aniarico ... Et alia pecia de tema qui est in ipsa coma
Felgosa cum suas afrontaciones
Hi ha encara altres llocs on existeixen topbnims paral.lels. Un
a la vail de Broca:
973 StLlorenc 32. pig. 191: est in comitatu Cerdaniense in vaile
Bucuranense ve1 in suas agaceucias in locum que vocant Cerconeda.
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Et afrontat hec oinnia ...et de quarta in ipso Carbonil, ad ipsa fonte de
Alamiro et ipsa coma Felgosa

En plural el trobem a Sant Martí Sarroca:
1067 CSCreus 13, pig. 16: in comitatu Barchinona et infra
terminos castri Sancti Martini ... affrontat predicta alodia ... in ipso
carrero qui pergit de Sancti Martini a Castro Vetulo et transit per
Felgoses

i encara u n altre lloc al comtat de Berga:
1040 Baraut, ActCUrgeU 48, pig. 118. Consagració de l'església
del monestir de Sant Sadurní de Tavernoles: in comitatu Berguitano
...Et iuxta niveum Iabrigat ipsum monasterium sancti Salvatoris cum
... d a m n c u l i earum, Maguad et Vileva et Folgosa et Vialonga
Així mateix Falgós és una masia del municipi de Serrallonga (al
Vallespir); vegeu altres localitzacions donades per Badia (1951, pag.
533, mapa).

Fenosa, derivat del llatí FENUM 'fenc', és a m i e n dia u n cognom.
En u n document de Sant Cugat apareix aquest mot usat com a adjectiu
e n descriure les afrontacions d'una vila que se situa a Sant Boi, prop
de i'estany Llanera (al Prat de Llobregat):
964 CSCugat 1 76, pig. 64: in comitatum Barch. io terminio de
villa Alcde, prope estanno Lanarie ... qui affrontat: de orientis in ipso
stanno et de meridie in ipsas Iannas fenosas et de occiduo in terra de
Adaolfo
Coromines (1965 1, pag. 18, nota 2) explica els topbnims com
Llanera a partir del mot LANDA 'garriga'. En aquest cas el substantiu
q u e apareix adjectivat pel mot fenosa podria ser també u n reflex de
LANDA (la grafia e n -nn- és u n argument a favor d'aquesta hip&
tesi).
Un altre lloc amb aqnest nom, aquest cop usat com a substantiu
i precedit de l'article definit, apareix com a terme del castell de Rialb
('Topera):
926 (orig.)Baraut, Codinit 18, pig. 173:in kastro Rialbo ...Et ipso
torculario medio et ipsa vinea qoi est ad ipsa Fenosa infrontat de una
parte ...

L a Figaerosa és el nom #un poble histbricament pertanyent a
la Segarra, avui pertanyent a1 terme de Tirrega (Urgell), i del torrent
q u e hi passa. Aquest topbnim, col.lectiu e n -osa dc la figuera, es
documenta des del segle .u:
1075 Raraiit, DoclJrgeU 879 (I!rgeUia 6, pig. 229): castro de ipsa
Figerosa qui est in co~iiitatiiniLlrgellitano in terminis dc Guissona
1076 Baraut, DocUrgell 902 (Urgeilia 7, pig. 33): est aiitem in
comitatu Urgeili; in apendicio Sancte Marie in predictum locum
Luzani. IIabet siquidem afrontationes ... ab occiduo autem in Altedo,
ex aquilone namque in Fiyerosa
1077 Sanghs, DocGuissona 40 (UrgeUia3, pig. 258): Et ipse aiaude
qui est infra terminos de Guanalor afronta ... et de .III. in terminis de
ipsa Figerosa
1098Baraut, ActCUrgeU 75. pig. 163. Consagracióde Santa Maria
de Guissona: ecclesiam ... de Riu de Oveilas et de Figerosa et de I.ucano
et dc Altcd
1104 Baraut DocUrgeU 1216 (1Jrgellia 9, pig. 46): donarniib nos
lino manso ... in villa que dicunt Figerosa
1163 Baraut, ActCUrgeU 83, p k . 173. Consagracióde l'església de
Santa Maria de Solsona: Ecdesias videlicet ...de Cunii, de Alted, de
Figerosa, de Ofegad

El col.lectiu e n u s a del nom de planta fonx~ll ha quedat, segons
que indica Coromines (UECat s.v. fonoll), limitat a la toponimia.
Fonollosa és el nom d'un municipi pertanyent a la comarca del Bagcs
i, amb l'article, la Fonollosa és el nom d'un caseriu al municipi de
Cabra del Camp (Alt Camp).
En el jurament drl testament de Rotili de 1129 a p a r e k u n
topbnim amb aquesta forma, que no sembla possible #identificar
amb seguretat:
1129 CSCugat 111 898, pig. 89: Et ipso alodio de Fonoiosa
concessit s. Marie qiiod in ipsa sua carta resonat
D'altra banda, Coromines (DECat, s.v. fonoll) menciona el topbnim
la Fenellúa (a h'ígols de la Conca) amb I'evolució del sufix que
comentavem a I'inici d'aquest capítol; Coromines l'explicita a m b la
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cadena -olloa > -elloa > -ellila. Cal mencionar també que es tracta
d'un topbnim creat sobre la base Fe-, més etim~lbgica.~

En la llengua actual Garrigós és un adjectiu ('abundant en
garrigues' DGLC). Un topbnim amb aquesta forma el trobem com
a nom d'un indret a Santa Maria d'0lost (Osona):
928 (orig.)Junyent, DipVic 133, pig. 115: in comitactum Ausona,
in kastro Oristensem, in agacencia de domum Sancta Maria Olostensis,
infra fines de Garrigosum
981 CSCugat 1 139, pig. 117: iussit ad eos dare omnem suam
bereditatem in locum Garrigos, id est in casas, in curtis, in ortis ...
Ganigós i Garrigosa són cognoms no ~rars.

El poble que actualment porta el nom de Gavarrós (situat sota
el Puigllancada, a l'actual municipi de Guardiola de Berguedi) ha
estat identificat amb el topbnim Gavarret que apareix en I'acta de
consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Sobre aquesta
identificació i el canvi de s u f i vegeu el comentari que hi dediquem
en el capitol X.

El topbnim Puig-ginebrós apareix en el document de I'acta de
consagració de I'església de Sant Martí de Cambrils, al comtat #Urge11
(actualment al municipi d30den, Solsones):
1051 Raraut, ActCUrgeU60, pig. 139. Consagració de I'església de
Sant Martí de Cambrils: Afrontat autem a parte occidente ... et deinde
ascendit terminum per ipso wlmelario usque ad ipsa fonte de Rabazola
et vadit terminum per strada de Puig Ginebros usque ad pugol de
CampeUes
El topbnim femení Ginebrosa que apareix en diversos documents
referents a Ripoll, des de 887, ha estat identificat amb el modern
el Ginebret (municipi de Sant Pau de Segúries, Ripolles). Sobre aquest
3. Sobre I'alternan$r de formes en FR i en Fe vcgeu el punt 4 del capitel 111 on eomentem el
topbnim F o ~ l l e f .
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topbnim i el canvi d e sufix vegeu el comentari que e n fem en el
capítol X.
Hi ha aitres topbnims amb aquesta forma: e n l'acta de consagració
de I'església de Sant Pere de Sora (Osona) apareix u n aitre Ginebrosa.
960 ACondai 149, pig. 315. Consagració de sant Pere de Sora: et
villare Genebrossa cum terminis et aiacenciis suis
H i ha també la Ginebrosa al Matarranya i en el DCVB es dóna
noticia d'una Roca Genebrosa documentada el 1029 (Flórez, España
Sagrada, XLV, 126) que s'identifica amb l'actual Collada de la
Ginebrosa (prop de Beget, histbricament a la comarca de la Garrotxa,
actuaiment incorporat al municipi d e Camprodon, Ripoiiks). Segons
Coromines (DECat s.v ginebre) la Ginebrosa també és el nom d'una
partida de terra prop de Muncles (Garrotxes de Conflent)?

El col.lectiu en -osa de ginesta apareix en el topbnim la Ginestosa
(és u n veinat del terme de Molló, RipoUks). Es tracta d'un nom de
Uoc documentat des del segle X.
964 ACondal162, pig. 331: in comitatu Bisuldunense retines, in
locum que dicunt Arca ve1 in locum que nominant vale Landarense
sive Camporotundo ve1 eciam Fraxaneto ve1 in locum que nuncupant
Genestosa
964 ACondai 163, pig. 332-334: pro aiode quod nos per regimen
Sancti Iohannis tenemus in comitatu Bisuldunense in locum que
dicunt Arca et in locum que nominant Campo Rotundo ve1 in locum
que nuncupant Genestosa nobis conmutare non dedignemini
964 ACA Monacais, perg. de St. Pere de Camprodon, carp. 1, perg.

5: in comitatu Bisuldunense, in locum que dicunt Arca et in locum que
nominant Campo Rotnndo ve1 in loco que nuncupant Genestosa
Tots aquests documents presenten la grafia Ge- (vegeu el comentari
que fem a propbsit d'aixb en el capítol 111.4 e n comentar el topbnirn
Ginebret).
El DCVB menciona el cognom Ginestós tarnbé amh la variant Gei el nom de la riera de Ginestosa (afluent del Ritort, que h o és al
seu torn del Ter).
4.

Sobre I<alternanP en Is gralia Gi- / Gr que presenten alguns d'aquesm topbnims, vegeu el
fet en el capitolII1.4 a pra@sit de Ginebrei.

mrnentsri que n'hem
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D'altra banda, Coromines (1965, 1, pig. 136, repres en DECat
ginesta) destaca el topbnim Ginestmo (Alta Ribagorca) amb una
evolució fonetica pertanyent, no al catala, sinó més aviat a la llengua
prexatalana d'aquesta zona.
S.V.

El topdnim la Greuolosa, corresponent segons indica 1'Atlas
fIkt6ric de Catalunya al terme de les Lloses (Ripolles), apareix el
982 en un diploma carolingi:
982 DipCarol 11, pig. 171:In eadem autemvaiie dios alodes [quod
habet] ipsius coenobiiinplurimislocis, idestinvallisdeTenrarios,villa
Animantias, Stiuula niajore, ipsa Agrevolosa et dios per plurima loca
simili modo cunstituimus
En aquest document es conserva la A- a I'inici de mot en aquest
col.lectiu de @o1 (vegeu el que hem comentat a propbsit d'aquesta
vocal inicial en el capítol 111.4 en comentar el topbnim Greuolet).
Perb aquest topbnim té diversos hombnims; Coromines (DECat
s.v. grevol) comenta que "el nom de lloc La Greualosa, Graves repeteix
molt pel centre del Principat"; Grevalosa és el nom d'un poble del
municipi de Castellfollit del Boix (al Bages) i d'una riera al mateix
Iloc. El DCVB menciona altres llocs homdnims i el fet que tant en
la seva forma femenina com masculina aquests topbnims són també
cognoms.

La Joncosa és el nom d'un poble pertanyent al muncipi de la
Bisbal del Penedes (Baix Pencdes). La font de Joncosa, en un document
que fa referencia al castell d'Albinyana i on també apareix el poble
d'ortigós, deu ésser al mateix lloc:
1011 CSCugat 11 432, pig. 77: ipsum castrum iam dictum de
Aibiniana ... vaditque ad ipso reger quem dicunt Aibornar ve1 ad ipsa
d a que vocant Urtigos ... vadit ... ad ipsa fonte de Iunchosa
D'altra banda, el topbnim Comrjuncosa, caseriu en el municipi
de Llobera de Solsones, apareix en documents del segle xi. Es tracta
d'un lloc prop de Peracamps, lloc que també mencionen alguns
documents d'urgell que citem i que té una església dedicada a Sant
Pere tal i com apareix en el document de 1015:
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1015 Udina, La successió testada 100, pag. 269: In primis pecia 1
de tema ad domo Sancto Petro qui est fundatus iii coma Cuncosa ...
donetis ... Sancti Petn de Coina Guncosa in ipsa dedicacione
1042 (orig.)Baraut, DocUrgell 556 (UrgeUia 5, png. 88):Et ipsum
chastrum de Parachampos donat ad ~nulieresua ipsas totas suas voces
cum totos ipsos boschos de Parachampos sive cum ipsas trillas de
chomma Iunchosa
1086 Baraut, DocUrgeU 1031 (Urgellia 7. pag. 152): et ipso blado
que abeo in Parakampos remaneat ad Sancta Maria Sedis ad ipsa
kanonica, excepms hoc que dono ad Adaieizfemina mea. Et ipso aiaude
de Chomaioncosa et de ArchonceUo et de viUa de Ermeriga remaneant
ad Sancti Petri et Sancti Mihaelis de Lobera
1090 Baraut, DocUrgeU 1063 (UrgeUia 7, pig. 181) Puhlicació
sacramental del testament del document número 1031:Alodium soum
de Comaiuncosa et de Arconcello et de viüa Ermeriga
Destaquem, com h o hem fet e n altres topbnims comentats e n
aquest capítol, la funció adjectiva del mot e n +sus 4 s ~ .

Coromines (DECat s.v. aladern) comenta la possibilitat d'una
pronúncia a d e m o (a)ladem per aquest nom d'arbre basant-se e n
diversos topbnims: "No sé si e n el Segre Mitji diuen a d e m o (a)ladern,
car a Serenyana i a Ugern (1957) m'assenyalaren indrets dits
Ladarneda (una costa) i Font de l a Dameda ... pero també en altres
paratges s'ha mantingut el col.lectiu, com e n la VaU de Les Demogues
a Juncosa de les Garrigues (< laderm(s)a, pluralitzat)". L'cxist&ncia
de topbnims amb aquesta forma fa possible d'identificar el lloc ad
ipsa Ledernosa que apareix en el següent document d'Urgeil com u n
col.lectiu en -osa d'(a)ladem.
1101 (orig.) Baraut, DocUrgeU 1192 (Urgellia 9, pag. 21): Et
relinquid adGuilabert Mir ipso aloude que coniparavi de t'oncii Salamo
qui sunt ad ipsa 1.cdcrnasa
Tanmatek, pel context del document, o n es mencionen diversos
béns i propietats, no és ficil de saber amb precisió o n se situa aquest
topbnim. L a d e m s a d'altra banda és cognom, o almenys h o h a estac:
u n Francesc de Ladernosa (Francisci de Ladernosa ... Francirco de
L a d a m s a ) apareix e n u n document original de I'any 1356 publicat
per Bach (Bach, Solsona 122, pig. 173); Bartomeu Ladernosa és u n
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arquitecte i escultor conegut del s. xiv. En alguns dels topbnims que
hem mencionat la síl.laba inicial s'ha interpretat com a article.

El topbnim Llestanosa (Sant Joan de les Abadesses, RipoIles)
apareix en I'acta de reconeixement de Sant Joan de les Abadesses,
famosa pel seu ric contingut onomistic:
913 ACondal, pig. 160 161: Et sunt afrontaciones de iamdicata
vaiie ... de partibus vero circi, est affrontacio ipsius vaiiis in ipso grado
de Lastonosa
Per la seva importancia el document ha estat molt estudiat. Badia
(1958, pig. 16) comenta a propbsit d'aquest nom de Uoc: "La limite
continue "in ipso grado de Lastonosa", c'est-idire le moderne
Llestanosa. 11 s'agit d'un nom tres repandu dans la contrée; outre
cette maison, au Nord-Est de St. Joan, il y en a au moins deux encore:
i quelque 2 km. au S.S.E. de Vallfogona (Casa et Pla de Llestanosa),
et aussi une maison pres le confluent de la Riera de Valifogona et
le Ter (au nord du confluent). Autrement, I'identification entre
l'ancien Lastonosa et le moderne Llestanosa n'offre aucune difficulté".
Coromines (DECat. s.v. Ilastó) menciona un altre topbnim identic
que apareix en "un document de Vallespir dels SS. xii-mii" amb la
forma Lastonosa i que identifica amb el topbnim modern Les
Estanoses. En el DECat es dóna sorprenentment la primera
documentació del mot Uastó 'gramínia semblant a una especie de
palla seca o fenaletes'indirectament a través d'aquesta forma
Lastanusa del segle xii-xiii.
Finalment Llastunosa és també el nom d'una parroquia (Sant Pere)
al terme de Roda de Ribagorca (Baixa Ribagorca).

Lleruisclosa, eol.lectiu en +sa de llentisck, és el nom d'una vila
que apareix en un document de Sant Cugat de transmissió del castell
d'hlbinyana (Baix Penedes). Soberanas (1980, pag. 172) menciona
aquest topbnim entre els topbnims derivats del fitbnim llentisck
indicant que no es pot identificar en l'actualitat amb cap topbnim
existent.
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1088 CSCugat 11 730, pig. 392: castrum quem vocant Albiniana
in chomitatu Barchinona, extremum marchie. Abet autem
affrontacionessupradictum castrum ... vaditper mediam ipsam chomam
usque inviiia que dicunt Lcntisclosa ...usque invilla que vocant Lorel
Veny, comentant l'article de Soberanas (VEW BSO 4, 1981),
menciona el topbnim Z'AstirgZosa a Gandesa, de formació pard.lela
al que acabem de mencionar, menció que recull Coromines (DECat.
s.v. Ilentiscle). Per l'evolució fonktica i la desaglutinació del fals article
vegeu el que hem comentat al capítol IV.3, en comentar el topbnim
Lentisclell.

...

El topbnim Marunyma (grafiada la palatal amb una doble -nn-)
apareix en un docunient d'Urgell de 1030 que el situa al "pagus"
de Llívia, al terme de Dorres (Alta Cerdanya):
1030 (orig.) Baraut, DocUrgeU 443 (Urgeiiia 4, pig. 149): in
coinitatum Cerdaniense, in pau I.iviense, in fines Edorres. Ipsa una
terra in locum que vocant Marunnosa
Pel que fa a la base etimolbgica d'aquest topbnim i al seu possible
significat botinic vegeu el que hem comentat més amunt (capítol
111.4) a propbsit de Marunyeda.

Turull (1991, pags. 250 i 254) menciona dos topbnims derivats
de melga 'mena de farratge' (llatí MEDICA, llatí vulgar MELICA) amb el
sufix +sa, els dos a la Segarra: la Melgosa Alta i la Melgosa Baixa
són els noms de dos masos al municipi de Biosca i la Molgosa (també
a vegades anomenat la Melgosa) és el nom Cuna masia al terme de
les Oluges. La variant en -o- d'aquest darrer topbnim l'explica Turull
per assimilació; el mateix autor també menciona el fet que Melgosa
és un cognom freqüent a la zona.

El topbnim la Molsosa designa un poble a migjorn de la Serra
de Pinós (Anoia). Es tracta d'un col.lectiu amb el sufix -osa del fitbnim
molsa (d'origen discutit). El lloc es documenta des del segle xi.
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1040 (orig.) Baraut, ActCUrgell 52, pag. 129. Consagració de
l'església del castell de Sant Vicens de Cardona: Et ipsum alodium quod
h i t [Sendredi quod est intra] terminos de castro Mulsosa cum omnibus
sibi pertinentibus
1040 (orig.) Baraut, DocUrgell 527 (Urgellia 5, pag. 64): omncs
vineas et terras quas emi intra terminos castri Cardonensis, et intra
terminos castelli Mulsose primicias et decimas alodium de Prats

1135 (orig.) Raraut, DocUrgeii 1444 (Urgellia 9, pag. 254):
Predictum vero castrum quod vocatur Matadeporrs cst in terminum
Berguitani ... a meridiana autem parte in termino de Calonge et de ipsa
Molsosa, ab occidente in termino de Castelfolit, a septentrionali ver0
parte in termino de Pinos
Aquest és l'únic cnl.lectiu de molsa que hem registrat com a
topbnim.

El topbnim Nesplosa, col.lectiu de nespla, apareix com a nom d'un
lloc a Pedret (al comtat de Berga, tal com diu el document; Pedret
és a la comarca actual del Berguedi):
984 StLlorens 42, pag. 197 = Raraut, ActCUrgell 40, pig. 106: qui
est in comitatu Bergitano, in monte Petreto, in locum vocitatum
Nesplosa

Orhgós és el nom #un poble del municipi de la Bisbal del Penedes
(Baix Penedes). El nom és u n col.lectiu e n -ós d'orhga (llatí URTICA):
1011 CSCugat 11 432, p k . 77: ipsiim castmm iam dictum de
Albiniana ... vaditque ad ipso reger quem dicunt Albornar ve1 ad ipsa
villa que vocant Urtigos ... vadit ... ad ipsa fonte de Iunchosa
En la seva forma femenina, Ortigosa, és també cognnm.

E n u n capítol anterior (IlI.4), a propbsit del topbnim Hortoneda,
ja hem comentat la possibilitat que apunta Coromines (DEcat s.v.
arc i hort) que aquest topbnim respongui a u n col.lectiu del nom
de planta art(o) 'arq' del catali preliterari. En aquest cas, el següent
topbnim, que se s i h a a Bescaran (Alt Urgell), seria una formació
paral.lela pero amb u n altre sufu.

988 (orig.)Baraut, DocUrgeU 2 14 (Urgellia 3, pjg. 46): in coinitatu
Orgello, id est ipsa viiia que vocant Bescaran ... Et afrontat Iiec omnia
a parte orientis in monte Rufo ve1 in serra Oriosa
Respecte a aquesta formació cal remarcar que Coromines (loc.
cit.) assenyala l'existencia de topbnims com Ortonoves, a les Anoves
(municipi d'oliana, Alt Urgell), i Ortoves / Ortogues, a Viacamp (Baixa
Ribagorca), que refiectirien la mateixa base lexica amb un sufix
-osa, sufix que presentaria, pel que fa a la eonsonant s intervocaliea,
l'evolució que hem mencionat en la part introductbria d'aquest capítol.

Els topbnims amb la forma Pinós són diversos en la geografia
de Cahlunya. En relació amb aquests topbnims cal plantejar un
problema de caire historie: efectivament, en ser la Baronia de Pinós
un domini important, és possible que alguns d'aquests topbnims
tinguin el seu origen en el fet que designen llocs que pertanyien
a la baronia.
En I'article corresponent de la GEC s'indica que "hom dubta
encara de la situació del topbnim que dona nom al llinatge i a la
baronia" i es donen com a primers personatges coneguts d'aquest
llinatge dels Pinós cls germans Bernat (mort després de 1063) i Miró
RiculI (mort després de 1069).
Pel que fa a la toponímia, el castcll de Pinós, municipi de Santa
Maria de Merles (Berguedi), apareix documentat des de mitjans del
segle x.
Y55 Juuyent, DipVic 284, pig. 239: in iomitatum Minoressa, in
terminio de castro Merles, in ipsa vde, sive in Degolatos ...Et afrontat
hoc omnia siiperius scripta: a oricnte in ipso merchatale qui est in
Tabulatos, ... et de nieridie in vinea qiie norninant Riolato ... et de
occiduo in puio Aquiiare ve1 in ipso boscho de Pinosso et da partibus
vcro circi in flumen Aceste
Aquest Pinós de Santa Maria de Merles era efectivament possessió
dels senyors de Pinós, pero no pot ésser considerat com a topbnim
motivat pel nom del llinatge ja que esta documentat ben bé un segle
abans d'apareixer els primers personatges d'aquest nom.
Un altre lloc amb aquest nom correspon al municipi de la comarca
del Solsones. El nom apareix ja en un document de Sant Lloren$
prop Baga, document on es menciona també Ard&vol, molt proper
a Pinós:
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975 StLlorenc 35, pig. 193: Est hec omnia inserta in comitatum
Bergitano, infra fines Castro Salaui ve1 in suas aiacencias. Abet
affrontaciones ... et ex latere tertia ad ipso Pinoso ve1 in serra de
Ardevalo et ex latere quarta in v d e Lagastosa
T u r d (1991, pig. 322 SS.) recull rnencions posteriors d'aquest
toponim:
1050/1068 LFeud 537, pig. 51: iuro ego Bernardus et Mironi
Riculfis ... de ista hora in antea non vedare ipsum castrum de Pinos

1094 LFeud 694, pig. 206: dimitto ei Bergitannmcum ...et omnes
casteilos ... et castrum Edral et Pinos et Vdem Magnam et Pegeram
Tanrnateix, aquest darrer document sembla fer referencia al lloc
hombnim del Berguedi.
El mateix T u r d conjectura que el Pinós de Solsones és un
topbnim trasliadat perque el lloc va pertanyer a la Baronia de Pinós.
La menció d'aquest topbnirn en u n document del segle x no afavoreix
aquesta teoria si veritablement el topbnim que hi apareix en el
fragment que hern reproduit s'ha d'identificar, com creiem, arnb
aquest mateix Pinós.
També fa referencia al mateix Uoc el següent document d'urgell:
1135 Baraut, DocUrgeU 1444 (Urgeilia 9, pig. 254): Predictum
vero castrum ... est in terminum Berguitani ... a meridiano autem
propter in termino de Calonge et de ipsa Molsosa, ab occidente in
termino de Castelfolit, a septentrional¡ ver0 parte in termino de Pinos

El femení pimsa és menys freqüent. Els autors de I'Atlas Historie
de Catalunya (full 10, 1) identifiquen el topbnim Pinosa que apareix
en el següent document, de 942, amb I'actual la Pinosu al t e m e
de la Parroquia de RipoU (Ripolies).
942 ACondal 121, pig. 278: Ego Trasseminis emi de Sesteredo in
ibidem loco eremo cum Pinosa ...Ego Trassemirus emi de Fedancio,
vicario, ad ipsa Pinosa campo uno
Remarquem la variant que es produeix, dins del mateix document
i fent referencia a un mateix lioc, entre la forma amb l'article
determinat i la forma sense article.
Un altre topbnim paral.le1, que apareix el 904 grafiat Pimsam,
el situen els mateixos autors al nord de Ripoll sense poder-lo localitzar
exactament.
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El col.lectiu en -osa del nom d'arbre poll 'pollancre' apareix en
el Col1 de la Pollosa, a Collsuspina (Osona). D'aitra banda, Coromines
(DECat, s.v poll 111) menciona diversos ilocs on apareix aquest
topbnim: La Font Poiosa a Rielis de Montseny; a I'Alt Pallars: Canals
de Riu-pollós a Espot, la Pompollosa (que fa procedir de Font Pollosa)
a Sorpe i, finalment, al Maestrat un gorg del riu de la Sénia que
ha sentit anomenar lo Tompollós (dissimilació de Toll Pollós).
D'aquests topbnims es pot destacar la funció predominantment
adjectiva que hi fan els mots formats amb el s u f i 4 s -osa, adjectiu
que acompanya sovint un nom que designa un curs d'aigua
corresponent així amb la realitat biolbgica del poliancre com a arbre
de ribera.

La Prenyanosa és el nom d'un antic municipi, a m i incorporat al
de Cervera (la Segarra). Segons Coromines "ve de Prunyonosa per una
doble dissimilació comes constata per les formes documentals" (DECat,
S.V. pruna (prunyó)). Tanmateix, les formes m& antigues que hem
pogut recoliir donen, com ja observa Tumil (1991, pig. 338 SS),
Prinnorwsa:
1024 (orig.)Sangés, DocGuissona 2 (Urgellia 3, pag. 229): et sic
pervadit usque io ipsam viüam subteriorem quam dicunt Prinnonosam
1098 Baraut, ActUrgeU 75, pig. 163. Consagració de santa Maria
de Guissona: ecdesias ... que sunt extra terminos de Gissona ... et de
Prinonosa .... Arnal Sinfré suum decimum de Prenonosa ... Bernad
Ramon de Talteul suum decimurn de Prinonosa
La variant Prugonosa (on -g- és grafia de la palatal) la trobem
en un document original del XII. Turull menciona Prunyonosa del
fogatge de 1358:
1136 (orig.)Baraut, DocUrgeU 1453 (Urgeliia 9, pig. 261): Hoc est
testamentum quod facit Arnaiius de Pmgonosa
El topbnim és un col.lectiu de prunyó 'especie d'aranyó' o més
aviat, tal com indica la documentació antiga, de la variant prinyó.
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En la primera meitat del segle xii es documenta un nom de lloc
que sembla respondre en la seva base etimoldgica a u n col.lectiu en
-osa de préssec, mot en el qual, com en molts altres arbres fruiters,
s'ha de veure més aviat el nom de l'arbre que no del fruit:
1133 (orig.) Raraut, DocUrgeii 1426 (UrgeUia 9, pig. 239): Et
relinquo ad Sancta Maria Sedis Urgellensi ipsos alaudes de ipsa comma
de Olafreita et .i. vinea qui estad ipsa Prcscgosa, ipsa nostra planta
El mot, precedit de l'article determinat, designa un lloc a la Freita
(Olafreita en la forma que apareix en el document), que pertany a
l'actnal municipi d'Arfa (Alt Urgell).

ROMECOSA
Balari (1899, pag. 189) explica el topbnim Romegosa com a derivat
amb el sufix usn del nom de planta HUMEX -ICIS i aporta un document
de l'any 1085 (LAntiq. 11, núm. 40, fol. 14) on es menciona un alou
en un Iloc anomenat ad ipsa romgosa. En el DCVB apareix Romegosa
com a nom de diverses partides de terra en llocs variats (Avinyonet
del Penedes, Gandia, etc.). Tant Romegosa com la seva variant
niasculina Romegós són també cognoms.
Sobre aquest topbnim cal comentar molt especialment que esta
format sobre una base llatina RUMEX -ICIS, i no sobre la variant sufixada
*RWICW,
mot que, com indica Coromines (DECat s.v. romeguera),
sena ben antic, ja Ilatino-vulgar. El mot simple, sense el s u f i - ~ L z ,
roma, es conserva fins avui dia als Pirineus com a nom per designar
aquesta planta (Coromines loc. cit.), d'on el col.lectiu Romedo, que
ja hem comentat més amunt. Tanmateix, el col.lectiu Romegosa apareix
en Ilocs allunyats dels Pirineus; aixb fa pensar que s'ha de tractar
d'un derivat directe d'una formació llatina *RUMICOSA (així ho explica
el DCVB); en aquest cas es tractaria per tant #una formació realment
antiga, d'abans que aparegués la forma en -N&%.L'altra alternativa
seria imaginar una major extensió en epoca preliteraria del nom simple
de la planta, roma, pero aixb no sembla probable ni demostrable.

El topbnim Rovirós aparcix en el següent diploma carolingi de
982. L'editor del document, Abadal, conjectnra que podria tractarse d'un lloc prop de Ceret (Vallespir).
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982 DipCarol 11, pag. 174: in v d e Asperi ... in Roveroso casas cum
tcrris et vineis et ermis
El DCVB (S.V.rovirós-osa) menciona u n Puig Rovirós com a nom
d'una partida de terra que apareix en un document de I'any 1460
en un lloc no especificat. El femení Rovirosa és cognom no rar. Rovirós
o Rovirosu són col.lectius d'un col.lectiu: rovira, el seu significat és
de 'lioc abundant en rovires'. En un capítol anterior, el segon, ja
hem comentat, a propbsit de la formació del col.lectiu roviru,
I'existencia d'aquestes construccions en -6s i també -osa. També
G a e ó s i Garrigosa són, com hcm vist anteriorment, col.lectius de
col.lectius.

El topbnim Sallagosa (Alta Cerdanya) va ser explicat ja fa temps
per Meyer-Lübke (1923, pig. 27) com un col.lectiu del mot que designa
el salze; la seva base etimolbgica seria SLICOSA. El mateix Meyer-Lübke
observava I'obstacle fonetic que per la scva proposta presentava la
palatalització de la -L. que "s'oposa a aquestii explicación. Coromincs
(1965, 1, pag. 61, n. 94) lleva aquest inconvenient i explica la
palatalització de la -L- per "haver-se pres Su- per un article". Aquest
mateix autor, adverteix a més, pel que fa a I'aspecte del lloc, que
és efectivament un indret ple de salzes (DECat S.V. salze).
El topbnim apareix en l'acta de consagració de Santa Maria de
la Seu d'urgell:
ca. 860 Baraut, ActCUrgeU 2, pdg. 50: parrocliias coinitatu
Cerdaniense ... rive Baiamite cum Stavar atque Sallagosa ve1 AUone
i també en altres documenb d'urgell, entrc clls evidentment en I'acta
de consagració de I'església (Santa Eugenia) dc Sallagosa:
913 Baraut, ActCUrgeii 26, pig. 83. Consagració de I'església de
Santa Eiigenia de Sallagosa: in teriori (sic) Ceritanie in pago Livicrisc,
in villa Salagosa

El topbnim Sentigosa, que designa una casa, iin tnrrent i un col1
a Sant Joan de les Abadesses (Ripoll) (vegeu RADIA-1961,
pig. 9 8 i
K H E M E K - pag.
~ ~ ~67),
~ , , apareix documentat des de ben antic. Aquest
topbnim ja va ser explicat per Balari (1899, pags. 187-188) com a
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procedent d'un derivat de SENTES "espinas o abrojos"; el mot ilatí
sems, usat generalment en plural, ja presenta un derivat en +SUS,
en llatí tarda, SENTOSUS o SENTUOSUS, pero per al nostre col.lectiu cal
partir d'un altre derivat de SENTIS, el terme SENTM -ICIS,f., que apareix
en un tractat de plantes medicinals atribuit a Apuleu, potser amb
sibmificat de 'gavarrera' o 'rosa de bardissa'; l'adjectiu SEN~COSIJS,
A,
m, 'espinós' és ja llatí; també ho és el col.lectiu SENTIcETüM 'bardissar'
(Plante).
El topbnim, que fa referencia a una possessió de Sant Joan de
les Abadesses, es troba, escrit Sintigosa, en l'acta de reconeixement
a favor del monestir de Sant Joan de les Abadesses:
913 ACondal38, pig. 157: Et nos hahitatores de villare Sintigosa
El Senhgosa del Ripolles no és, pero, un topbnim únic o el primer
mencionat. El més antic fa referencia a un lloc a Ridaura (la Garrotxa):
858 MNHistoricas IV,ap. 1, pigs. 330-332 iXI, ap. 21, pigs. 109115: dono eidem ecclesie supramemorate in V d e Riodazari (Santa
Maria de Ridaura) ... domos meos cum terras et uineas ... et habet
affrontaciones hec omnia suprascripta de oriente in Sparago ... et
pewadit in Collo Frigido per ipsa serra usque in Collo Cannas et pergit
ad ipsa Seotigosa
Hi ha un altre lloc homdnim a l'Alt Urgell que ja havia estat
esmentat per Balari (1899, pag. 188); Baraut el situa a Castellciutat
(Alt Urgell):
1098 Baraut, DocUrgeil1163 (Urgellia 8, pig. 92): Et alia peciola
de uinea qui est ad ipsa Sentepsa, quod dicunt Redomella
El comte Borrell 11 de Barcelona-Urgell en el seu testament deixa
al monestir de Sant Maria d'Amer lpsas vineas de Sentegosa:
993 Baraut, DocUrgell 232 (Urgeiiia 3, pig. 64): Et a cenobio
sancte Marie Amerensis et sancti Vicencii remaneat ipse alaudes de
Securunio et de ipso Lauro et de ipsos Puiolos et ipsas vineas de
Sentegosa

El iloc anomenat la Tremolosa (municipi de les Lloses, Ripolles)
apareix ja des de la primera meitat del segle x en un precepte del
rei Lluís que confirma les possessions del monestir de Ripoll:
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939 DipCarol 11, pag. 163: usque in rivolo qui descendit per ipsas
Locas et injungit in torrentes qui discumnt de serra Vineolas usque
ad ipso Cincto contra ipsa Tremolosa
El passatge apareix reproduit gairebé exactament en el precepte
que féu el rei Lotari:
982 DipCarul, 11, pig. 171: usque in rivolum qui pergit per ipsas
Lo[c]as et iniungit in torrentes qui discumnt de sera Vineolas usque
ad ipsum cinctuni contra ipsa Tremolosa
Es tracta d'un col.lectiu femení en -osa del nom d'arbre tremol
'especie d'dlber'; els col.lectius apel.'latius documentats són tremoleda
i tremolera: Coromines (DECat s.v. tremolar) diu "tremolera és
'bosquet de tremols' cap a Paüls ... perb avui a Paüls I'usen com
el nom de l'arbre individual (1971) si bé allí s'ush abans el primitiu".

Sobre tot aquest conjunt de topbnims es poden fer algunes
obsemacions d'interes, particularment sobre la cronologia i la funció
dels derivats de fitbnims amb aquest s u f i . En diversos apartats
d'aquest capítol hem comentat com algunes de les formacions de
col.lectius en -6s o -osa havien de ser realment antigues perque estaven
formades sobre noms de planta llatins que no han tingut continuxtat
en el territori catalk així, per exemple, els derivats de n L i x , de SENTK
o de RUMEX. Igualment un derivat com Sallagosa no pot ser un derivat
de SALICE sinó que ha de procedir del Ilatí sALrcosA, com ho demostra
la sonorització de I'oclusiva sorda intervocalica. Aquests derivats que
podem considerar d'kpoca iiatina són, lbgicament, els que tenen una
tendencia més gran a apareixer sense article. La resta de derivats
poden, encara que en alguns casos aixb no bagi de ser necesshriament així, ser més moderns. Veiem que no és aplicable al catali la
conclusió a que ambava Piel per a la zona occidental de la Península
Iberica, que basant-se en la seva distribució geogrhfica, concloia que
eis derivats en 4 S A eren relativament recents en aquesta zona.5

5 . Hem inencionnt en el primer eapítol d'aquest eahidi 1s canclusió de Piel sobre ao: "Drss es
sichebenfdsum eine relatiujüngerc Ableihinghandell, ieigtdas betr.,mischen Douro undTejogelegene
Arel'. (Piii~.196aa,pag. 343).
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Cal destacar un nombre, relativament gran, de derivats en +SUS
qiie conserven el seu valor adjectival en topbnims del tipus higcercós,
Comajoncosa, etc.

VI1
COL.LECTIUS AMB EL SUFM -ARE

Actualment a r és, sens dubte, el s u f i per excel.l&nciaper a formar
col.lectius vegetals en el tcrritori catala. Malgrat que alguns dialectes
puguin usar també altres sufixos, o que en certes combinacions
4ert.s noms d ' a r b r c s es puguin preferir altres sufixos, és cert que
u r és el s u f i universal i més productiu per a crear col.lectius en
la llengua actual (vegeu especialment el capítol XI quc dediquem a
l'ús dels sufixos en la l l e n y a actual).
Originiriament el sufix -AHI5 és una forma dissimilada del s u f i
-ALIS que apareix quan s'uneu a un radical que conté una -L. (vegeu
també el comentari que en fem en el proper capítol). Aviat, perb,
es convertiren en dos sufixos independents; i tots dos foren usats
entre altres coses per a formar col.lectius hotinics. t s en principi
un sufk adjectival, pero en la seva forma neutra -AIW (com -ALE) s'usa
per crear substantius.

El fet que a r sigui el sufix per excel.l&ncia per crear col.lectius
vegetals fa que siguin milers els topbnims actuals, especialment el
que normalment s'anomena toponímia menor, creats amb aquest
sufix. El seu nombre fa impossible de fer-ne una relació, ni que sigui
aproximada. Per aixb en aquest capítol ens hem limitat a recollir
només els que hem pogut documentar antigament i a mencionarne algun d'altre que ens sembla significatiu per algun aspecte.
En relació amh aquest sufix cal també assenyalar la forma quc
presenten certs col.lectius vegetals formats amb el sufix -ARE a la zona
del Pallars i de la Ribagorca. En aquesta zona el sufix ha esdevingut
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a r r e (o a m ) , resultat com indica Coromines (1965 1, pig. 138) d'una
"symbiose linguistique entre basque et roman qui se prolongea
pendant des siecles". Així els fitotopbnims Ginestarre (municipi
d'Esterri de Cardós, Pallars Sobirh), Coscumme (municipi d'lsavarre,
citat en el DECat s.v. coscoll), Llmtam (municipi dlEspluga de Serra,
Alta Ribagorca), Siscam (municipi de Castanesa, Alta Ribagorca)
reflectirien col.leetius de la ginesta, el coscoll, el Ilastó i la sisca
respectivament. En tot cas aixb indica que els topbnims que presenten
aquest traetament són anties.

El lloc anomenat I'Albornar pertany avui dia al municipi de Santa
Oliva, al Baix Penedes. El lloc pertanyia al monestir de Sant Cugat
i per tant és lbgic que aparegui mencionat en documents d'aquest
monestir:
1011 CSCugat 11 432, pag. 77: ipsum castrum iam dictum de
Albiniana cum omnes iiiius affrontaciones ... et vadit per ipsum
terminum de S. Oliva ...vaditque ad ipso reger quem dicunt Aibornar
ve1 ad ipsa villa que vocant Urtigos ...vadit ...ad ipsa fonte de Iunchosa

1194 CSCugat 111 1205, p k . 335: vendimus tibi ... omnes nostros
directos quod habemus et habere debemus in ipso Aibornar et in
omnibus suis terminis
En el GMLC es mencionen diversos documents on apareix el mot
albornar aparentment com a nom comú:
1046 CSCugat 11 586, pig. 252: in terminio de castrum Aibiniana
... a plaga vero meridiana vadit per ipso Ulastrel ... de parte vero circi
vadid per ipsos albornars ve1 per ipsas fexurias que fuemnt feniriadas
inter termine de Aibiniana et ... de Baneres

1054 LAntiq. N 328, f. 130 (Mas 671): et ipsos nrtos que iam
tenebat Sancta Eulalia, et ipsas decimas de ipso albornar, similiter cum
primicias
1127 CSCugat 111 890, pig. 82: concessit f&o suo Oler mansum
de ipsa Rafagera ... cum medietate de ipso cellario et terras et uineas
pariter de ipso albornar
Obsemem que en el primer d'aquests documents el mot albornar
apareix en plural. Tanmateix cal fer notar també que justament el
Uoc designat amb aquest plural correspon al lloc que avui dia
s'anomena I'Albomar (en el document hi apareixen mencionats
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Albinyana i Banyeres del Penedes, llocs molt propers a 1'Albornar).
En el cas dels altres dos documents es fa més dificil de situar el
lloc que hi apareú mencionat pero és més que probable que facin
referencia al mateix lloc.
L'establiment de la base etimolbgica d'aquest fitotopbnim presenta
certs prohlemes: el GMLC l'explica com un mot germi de l'occita
alborn, frances aubour o casteiii borne que designen el bilec o ginesta
borda. Aquest vegetal s'anomenava en Ilati LABUR~W; cal suposar una
base *ALBURNUM que Coromines (DCECH s.v. borne) explica com a
producte d'un creuament amb ALBURNUM 'capa que es troba
immediatament sota l'escorca d'un tronc, albeca'. Ara bé, aquesta
base *ALBURNU~I no sembla haver tingut continuadors en el lexic comú
catala, cosa que fa que aquest topbnim aparegui isolat, sense una
referencia en el Iexic comú.

El col.lectiu en a r d'arboc (< ilati ARBUTEUS) apareix en el segle
XI designant un lloc a Olerdola:
1035 CPoblación 17, pig. 32: Est autem prefata quadram in
comitatu Barchinone, in termino kastri Olerdule in loco vocitato
Arbozar
Es tracta sens dubte del lioc anomenat lArbocar, indret on hi
ha diversos nuclis de població, corresponent al municipi d'Avinyonet
del Penedes. Vegeu també altres localitzacions del mateix nom de
lloc a la Garroba en I'article de Badia (1951, pig. 530 mapa).
La mateixa formació segueix apareixent ara com a nom comú
a la mateixa epoca, en un document que recull el GMLC:
1087 CSCugatII631,pag.295:concessit as. Maria ... suum alaude
que ille abebat in PaladMorontain terriset inuineis, et ad ipso arboear,
que ibi abebat uel ahere debebat

El col.lectiu d'argelaga (mot d'origen incert, DECat S.V.)apareix
en un document del segle x del Paiiars:
955 DipPdars 166, p k . 370: dono et in d a Soxe una vinea quo
comparavi de Boneiio, ab omni integritate, et duas terras. una ad ipsa
Pennella, et aiia ad loco qui dicitur Argilagare
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El topbnim Coscollar (col.lectiu de coscoll) apareix fent referencia
a u n lloc de Cerdanyola (Valles Occidental) e n el segle ni:
1116 CSCugat 111 830, pag. 31: Est autem ipsum alaudium in
comitatu Barchinone in parrochia s. Martini de Cerdaniola intus in
valle Morouta ... Est autem ipsum alaudium quatuor pecias teme ... et
alia ad fontem de Bua in loco qui dicunt Choscoiar
Coscollar és topbnim en diversos llocs del territori lingüístic catala,
pero cap dels que coneixem correspon a aquest topbnim.

El col.lectiu en -ar del nom de planta b o l (< EBULU) apareix
documentat e n u n topbnim del terme de Terrassa que trobem en
u n document de principi del segle XI:
1005 AHTerrassa Perg. 1 14 (transc. de Pere Puig i Ustreli, Dipl.
S. Pere d'Egara, pig. 92): in termine Terracie, in locum que dicunt
Fonellcdo ad ipso Evolare
El mot apareix com a mot comú en el DCVB localitzat a Sanet.
En tot cas no sembla u n apel.latiu gaire estes.

El col.lectiu falgar és u n mot que designa una extensió de falgueres
(DCVB); es tracta d'un mot creat amb el s u f i col.lectiu directament
sobre el mot FILK llati (*FILICARE)
i no sobre el mot que designa la
falguera en catali. Tornem a remarcar aquí, com h o hem fet
anteriorment, l'antiguitat d'aquesta formació.
El mot apareix des de ben antic com a topbnim; només n'hem
pogut trobar u n exemple on aparentment és apel.latiu:
998 LAntiq. iV 280, f. 111 (Mas 186) (ed. Udina, La successió
testada 49, pig. 201): et concedo ad fratri meo someira .I. et ipsa mea
terra que ego habeo ad ipsa insula, ad ipso felgar
Com a topbnim apareix e n altres documents fent referencia a
diversos llocs del comtat de Girona i del Vallespir:
974 (St.Perede Rodes, butlla)Marca, ap. 117, col. 907: in comitam
Gemndensi ... uiüam Felgari cum ecclesia Sancti Cipriani
982 (St. Pere de Rodea, precepte)DipCarol. 1 pig. 243: in comitatu
Gemndensi .. alodium Fdgaris cum ecclesia Sancti Cipriani
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1022 (Vic)Udina, La successió testada 121, pig. 298: et ad Sancti
Petri de Felgare, mancosos .II.
1036 Marca, ap. 217, col. 1064: in comitatu Valle Asperi ... in
terminio de Felgars
Actualment Falgars és el nom #una masia al municipi de Beuda
(la Garrotxa); Falgars d'en Bas és un poble del municipi de Joanetes
(la Garrotxa) i encara hi ha el Montfdgan i la Serra de Falgars.
També cal incloure aquí els topbnims Fogan (de Tordera i de
Montclús) que designen pobles a la Selva i al Valles Oriental respectivament, vegeu també el mapa que en dóna Badia (1951); per a
l'evolució de la síl.laba inicial d'aquest mot vegeu el comentari que
en fem en el punt V.4 en comentar el topbnim Fogueres.

El col.lectiu favar, que designa un camp plantat de faves, el trobem
en u n document de Sant Cugat del segle xi usat potser com a nom
apel.latiu:
1012 CSCugat 11443, pig. 89: in comitatum Barch. in terminio de
Tapioles in locum ubi est sita ecclesia 6. Genesii ... qui affrontat hec
omnia: de parte orientis in ipso rio qui dibcurrit de ipso fauare

El topbnim Fonollar (col.lectiu de fonoll) es documenta, usat amb
article, com a nom d'un Uoc al terme d'Eramprunyi (Gava, Baix
Llobregat):
1131CSCugat 111910, pig. 99: Est autem hec pariliata in comitatu
Barchinone et in terminio de Erapruniani, ad ipsuin Fonoiar
Ja hem comentat (punt 111.4 en comentar el topbnim Fonollet)
com en la toponímia apareix des d'antic la forma assimilada Fe.
Recordem que Llull usa aquest mot apel.latiu en un conegut
passatge de la seva obra poetica.
Enfre la vinya e.1 fenollar
amor me pres, fé.m Déus amar
Cant de Ramon, w. 16-17
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Col.lectiu de ginebre, genebrar el trobem com a nom apel4atiu
en un document de Santes Creus que fa referencia a Aiguamúrcia
(Alt Camp):
1173CSCreus 160,p2g. 162:aloudium meum propiumethanchum
quod habeo in termino Castri de Celmela ...affrontat autem predictns
honor a parte onentis in ipso genebrar qui est inter ipsam aquam de
Calveles et ipsam porteilam
Ja hem comentat (punt 111.4 en comentar el topbnim Ginebret)
la grafia Ge- pels derivats del fitbnim ginebre que presenten en aquesta
epoca els documents que comentem.

El col.lectiu de ginesta, genestar apareix com a nom apel.latiu
en un document de Sant Cugat descrivint una peca de terra al comtat
de Barcelona:
1034 CSCugat 11 532, pig. 191: conmutamus tibi pecia una de
terra cum ipso genestar quod habemus in comitato Barchinone
Pocs anys més tard el mateix mot apareix com a topbnim designant
un puig al t e m e de Sant Lloren5 Savall (Valles Occidental):
1078 CSCugat 11 693, pig. 354: in chomitato Barchimone, in
terminio de Aqualonga, in locum que vocant Laceres ... de meridie in
ipso pug de Genestar
Encara un altre topbnim amb la mateixa forma el trobem a la
ciutat de Barcelona:
1093 CSCugat 11 750, pig. 410: in territorio Barchinone iuxta
civitatem ad ipsum Genestar
i encara com a cognom d'un personatge:
XII (2a meitat) CPoblet 203, pig. 121: peciolas quas tenebat
Sertrandus de Sante Mane de Popuieto inCherta ...unum figarraliuxta
Petrum de Genestar
Ginestar és topbnim en diversos llocs de Catalunya (al municipi
de Sant Gregori, al Girones; a la Ribera d'Ebre, etc.)
Finalment volem destacar el topbnim Genestar (amb les dues
variants, Genestam i Genestar, en el mateix document) recollit per
Baraut en el document d'Urgell que reprodu'h a continuació i que
correspon al que avui dia és Ginestam (municipi d'Esterri de Cardós,
Pallars Sobiri).

1069 (orig.) Baraut DocUrgeU 820 (Urgellia 6, pig. 180): Et Huc
Saila donavi ipsa viia de Genestarri, sine ipso tercio de ipsa ecclcsia ...
Hugo faciat bonos ad h a l l o coinite ipsas franchezas de Genestar que
fecit Hugo

El topbnim Juncars (col.lectiu de JUKCUS), e n plural, apareix e n
diversos documents d'Urgell referit a u n lloc de Castell-llebre
(Peramola, Alt Urgell):
942 Baraut, DocUrgell 102 (Urgellia2, pig. 76): donatorcs sumns
riobis Domino Deo ad ecclesie Sancte Marie eius gcnitricis que sita est
in szxa que nuncupantípe al>incolis Kastro Veten per hanc scriptura
donacionis nostre donarnus nos uobis coma una de alodio et castlario
quod ibidem est et abet afrontaciones ipso castello ... de meridie in
Ballure ad occidentale vero plaga in strada qui pergit ad Iuncars
1065 Baraut, DocUrgell 778 (Urgellia 6, pig. 146): Et relinco ad
filia mea Remanga ipso mas de lunchars cum terris et vineis et omnes
arbores
1096 Baraut, DocUrgeU 1139 (Urgellia 8, pig. 63): in uiiia Pinnes
velin luncars ...intraUrgellicumcomitatum ... in apenditio SanctiIusti
El mot apareix com a apel.latiu e n u n document del segle XI de
la Catedral de Barcelona:
1020 LAntiq. 1261, fol. 107 (Mas 394): dono ... et medietatem dc
ipsas fontes cum ipsos braciales seu cum ipso prato et juniare

El col.lectiu de lli, e n la seva forma de plural, existeix com a
topbnim en el territori catala designant u n poblet aciualment
pertanyent al municipi d'Od&n (Solson&s). Aquest poble ja apareix
e n l'acta de consagració de Santa Maria de la Seu q u e el situa al
territori histbric de la val1 de Lord:
c.860 Baraut, ActUrgeU 2, pig. 50. Acta de consagració de Santa
Maria de la Seu d'urgell: Deinde ipsas parrochias dc valle Lordensis,
idest ipsa Petra cum Argiiers ve1 Siskero, curn Linars et Montecalvo
El mateix lloc apareix e n l'acta de consagració del monestir de
Sant Sadurní de Tav&rnoles:
1040 Baraut, ActUrgeU 48, pig. 117. Consagració de I'església del
monestir de Sant Sadurní de Tav&moles:Item ecclesias ... et sancti
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Stephani de castro Sisquer, sancte Marie de Valle et sancti Petri de
Montecalvo et sande Columbe de Linars
D'altra banda, existeix el lloc hombnim al Valles Oriental, iloc
que apareix esmentat en el següent document de Santa Anna:
1161 Alturo Sta. Ana 11 345, pag. 367: Et est unam peciam in loco
que dicitur Frexeneda. ...Et sunt hic omnia in comitatu Barchinone,
in parroechia Sancte Marie de Linars
Finalment hi ha també el lloc de Santa Maria de Llinars al
municipi de Benavarri (Baixa Ribagorca).
Altrament, el mot llinar és u n mot comú habitual del catali per
a designar u n camp plantat de Ili. Es troba des dels orígens de la
llengua; des del segle x e n el baix llatí catala:
924 CSCugat 1 11, pag. 14.: dono ad domum s. Cucuphati uno
linare

959 (orig.)Baraut, DocUrgell137(ürgeKa 2, pig. 98):in chomitatum
Orgellitano, in valle Lavanciense, in apendicio de Expelluncha ... et
afrontat ipse rnolinarius cum suum caput apuis de .i. parte in linare de
nos vinditores
Fem una referencia especial al següent document d'OrganyA, editat
per Miret, perque és significatiu en l'ús com a apel.latiu i com a
pretopbnim del mot; efectivament, el col.lectiu llinar hi apareix com
a apel.latiu i seyidament, en explicitar on és el llinar e n qüestió,
es dóna el mateix mot usat ara en plural com a pretopbnim:
1021 Miret, Organyi 10, pig. 420: Et est ipso linare in vale
Nempas, in apendicio de Sancta Mana, in locum que vocant ad ipsos
linares sutiranos de Fontanedo

Olivar designa u n terme de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) e n el
següent document del segle XI:
1047 (orig.) Baraut, DocUrgeli 607 (Urgellia 5, pig. 133): in
comitato Urgelio in apendicio Sanctc Marie Sedis in viUa Nocholono
ve1 in locum que vocant ad ipso Ulivare
En la l l e n y a comuna el mot designa, encara avui en dia, u n
camp plantat d'oliveres.
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El topbnim Pomar designa avui en dia u n barri del municipi de
Badalona (Barcelonhs);
1030 CSCugat 11 513, pig. 167: Sunt hec omnia in comitatu
Barch., infra terminos parrochie S. Mariae de Ritulona cive in aliislocis
... excepto ipso alodio quod infra hos terminos babeo in villa Pomare
1031 CSCugat TI 517, phg. 169: in terminio de Bedelona, in locum
ubi dicnnt Poniare
E n documents del segle xi designa també u n torrent e n aquest
mateix terme:
1045 Baraut, DocTJrgell ,588 (Urgcllia 5, pag. 117): parrochia
Betulona, id est de ripa maris usque in cacumina moncium ve1 in vdle
Vicana et de ripam de alveo Bisaucii usque in torrente de Pomar
1045 CSCugat 11 582, pig. 247: iam dicta parrochia Betolona ...
usque in torrente de Pomar
Existeix u n iloc homdnim a la comarca de la Segarra (poble del
municipi de Sant Antolí i Vilanova). Turull e n dóna refer&ncies des
de principi del segle XII (1113 CSCugat 821, 1137 LFeud 7, 118182 CSCreus 241, 247) explicant-lo també com a col4ectiu vegetal.

El topbnim grafiat salsar apareix com a nom d'un puig e n u n a
limitació del castell d'Arcalís (Pallars Sobiri):
1049 Baraut, OocUrgeU 627 (Urgeilia 5, pig. 149): Kastmm de
Archalis simul cum ipsas ecclesias ... affrontat hec omnia predicta ...iu
ipsa serra de Muleto ...et pervadit ...ad ipsa fonte de Gavarrera et iungit
se in ipsa scrra de Moled et revertit atque circuit in Calvo de Litomol
sive in ipsa Agudas de Boveto et desr~nditin ipso puio de Saisar
Podria tractar-se d'un col.lectiu de salze.

El col.lectiu del segol (< Ilatí SECALE) segalar apareix e n u n
document del segle XI de Girona:
1039 CEGirona 113 (Botet 100):Prenominate alodii affrontationes
hec sunt ... et pervadit per ipso segalar usque ad fontem de Aries
Aquest mot apareix e n el DCVB amb el significat de 'camp de
segol' localitzat a 1'EmpordA i la Ribagor~a.En el DAg. es dóna la
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data del segle mi sense citar la font. Segalar (escrit, perb,
habitualment, Segala) és cognom repetit.

3. CONCLUSIONS
Aquests topbnims que hem recollit abans del final del segle xii
mostren que I'ús de a r com a sufix col.lectiu per a vegetals és antic,
pero la quantitat relativament petita dels topbnims recoiiits fa pensar
que en I'epoca que comentem la seva generalització era recent; en
efecte, els fitotopbnims en a r són molt menys abundants que no pas
els formats amb els sufixos -et eda, -ós -osa o -er -era.
Cal destacar que, amb I'excepció de l'Albomr i els derivats de
mm,' la resta estan formats sobre fitbnims encara nus avui dia; i
molts dels col.lectius en a r són encara avui vius com a apel.latius.
D'altra banda, topbnims com els que acabem de mencionar com a
excepció o el fet que a la zona de la Ribagorca i del Pailars apareguin
aquests fitotopbnims amb un tractament fonetic no propi del catala,
sinó d'una iiengua arcaica de la zona, ens fan veure que es tracta
de formacions antigues. Tanmateix, i malgrat les excepcions, la
distribució geogrifica dels topbnims que hem comentat ens fa veure
que predominen a la meitat meridional de Catalunya. En resum,
malgrat ser antic, el s u f i a r sembla que no gaudia en epoca p r e
literdria de la posició que té avui en dia en la llengua comuna com
a sufix per excel.lencia per a crear col.lectius botanics, o potser més
aviat que la seva plena integració en el sistema de la iiengua era
encara recent. Es degué imposar als altres sufios en epoca posterior.

1. A aquestes ereepcions s'hi pot afegir el topiinim Mormellar (Montmell, Bak Penedes) que
Coromines (1965.1, pig.18, nnta 2) erplica com a procedent de ~~~iniwrnn~'p1antació
de eodonyers'.
Eii el DCW ~ ' h idóna una cnplicació a base d'un anuopenim.

VI11
COL.LECTIUS AMB EL SUFM

-ALE

En el Corpus de fitxes de topbnims o pretopbnims que hem recollit
anteriors a l'any 1200 hi ha un cert nombre de col.lectius vegetals
formats amb el sufix a l , pero en la documentació antiga la seva
productivitat és baixa en comparació amb els altres que hem vist.
Aixb contrasta amb la seva evident vitaiitat en molts dialectes catalans
actuals.

El s u f i -ALIS, -ALIS, -ALE tenia en Ilati (com ja hem explicat en
el capítol anterior) un col.latera1 -ARE, -mis, -ARE que apareixia en
mots que tenien una -L. (com en el cas de si~cuwus).Aquest sufix
senia, en un principi, per formar adjectius de pertinenca, com
MORTALIS, NATURALIS. Els seus representants en les llengües romaniques
són en general molt productius i formen derivats de significat molt
divers, bé que relacionats gairebé sempre amb la idea de pertinenqa.
Aquí interessa el seu ús en catali per a formar substantius que
indiquen un iloc en que hi ha abundancia d'alguna cosa com sorra&
arenal, figueral, tarongeral (exemples citats per MOLL-1952,pig. 182).
Ara bé, les nocions de 'lloc on hi ha abundancia d'una cosa' i de
'col.lectivitat' són afins i difícilment dissociables.
En catali, en la llengua normativa, són molt pocs els derivats
en a l referents a la vegetació: en el DGLC (si no tenim en compte
els neologismes com el mot mirtals, nom d'un ordre botanic, o els
adjectius com forestal o pineal, 'en forma de pinya', fent referencia
a una glindula encefilica) no hi ha noms botinics en a l si no és
el substantiu fenal i l'ortografiat fanal, errdniament, segons que
sembla. Perb aquest substantiu no és un col.lectiu; és el nom que
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es dóna a determinades herbes i és un derivat del ilatí FENUS. En
el DLC hi ha, a més a més, farragenal 'camp de plantes farratgeres',
mot molt ben documentar des d'antic i encara viu. El DCVB, ultra
els mencionats, regish.aWra1, queja es troba en el Libre dels ftyts
de Jaume 1 i tarongeral (estes des de Tortosa a i'extrem sud del domini).
Aquests potser són els únics.
El s u f i a l en castelli forma sobretot noms d'arbres fruiters (tipus
nogal, peral, moral i potser algun d'altre), cosa que no succeeix en
catali; també obsemem que, en castelli, els derivats amb valor
col.lectiu del tipus carrascal, arrozal o cañaveral (derivat de cañavera)
són menys excepcionals que en catala. Aquesta cirrega semintica pot
provocar alguna confusió en la interpretació de documents ilatinomedievals hispinics occidentals; sobre la dificultat en la determinació
del significat dels sufixos -ALE, -ARE i -ARIUM units a fitbnims vegeu
el que comenta Lofstedt (1959, pigs. 29-30),'
Contrasta amb la ilengua normativa catalana I'ús molt estes que
es fa d'aquest sufix en diversos dialectes catalans per a indicar un
col.lectiu vegetal. Sobre aquest ús vegeu les dades que comentem en
el capitol XI; també J. Colomina (1991, pigs. 3839) menciona l'ús
que es fa a la Marina Baixa del sufix -al que apareix com a variant
de a r quan s'uneix a mots que tenen una -r-.

2. EL SUFK -AL EN LA F~TOTOPONÍMIACATALANA
Passem tot seguit a comentar els exemples, tal com ja hem dit
poc nombrosos, que hem pogut recoilir de I'ús del sufix a l amb
significat col.lectiu en la fitotoponímia antiga del territori catali.

El mot Jigueral, usat en sentit apel.latiu, apareix en documents
iiatins de Poblet des de la segona meitat del segle xr:
1198 CPoblet 197,pag. 118:de mansovestro et deuno campo cum
figerale de Bitem
1. Altrament Lofrtedt sembla donar a enteodre que en els textos següentr: 984 Canleña 27: e l
mediopemle, 871 Astúries: medio noral. el sufix .ALE ha de ser interpretat m m a eollectiu precisamcnt
prqu8 no sembla natural quc s'catipuli sobre 'mija ~erera'o 'miga nopera'. És possible que es traeti
de col.lectiua, perh cal recordar que el fet de vendre o donar (iaproducci&de) mig aioic noés inusualen
aqiiestl epoca i per tlnt el mot medio que aporcix en aquests documents no és un argument per atribuir
un significat eal-lectiu al fihnim que s e p e k .

aE, cosa que succeeix igualment poc després per a la forma de
singular; en tot el segle XI són relativament freqüents aquestes formes
catalanes:
1014 CSCugat 11 458, pig. 106: donainus tibi terra ex nostro
cenobio uttu hedifices ipsam turremetteneasdlacumipsosferregenals
qui in circuitu turris eius sunt ... quo si nos donatores ... abstulerimus
tibi ipsa turre simul cum ipsos ferregenals ... coinpouamus tibi ...ipso
alodio in duplo
1047 LAntiq. 11 294, f. 96 (Mas 598): impignoro tihi casales, et
curte et horto cum arboribus et puteo et ferragenal et palumbarios et
terras
El mot apareix també en funció d'adjectiu des del segle xi; l'ús
com a adjectiu deu ser l'originari: potscr cal partir d e w u s O TEHHA
PERMGINALES. Així el trobem en u n text referit a Cardona:
1019 Wiage VI11, ap. 32, pig. 287: apud Cardonam ... uineam
uero pendiilam cuin altera iacente supra salis montem et quodam amo
farraginali et inolendina .ii.
Aquest text el trobem reproduit, per bé que no literalment, en
l'acta de consagració de l'església del castell de Sant Vicenc d e
Cardona:
1040 (orig.) Baraut, ActCUrgeii 52, pig. 129: apud Cardonam ...
uineam pendulam cum altera iaccnte supra montem salis et quendam
campum farraginalem et quatuor molendina
També és adjcctiu e n el següent document de l'Arxiu de la Corona
d'ilragó referit a una terra a Barcelona:
1073 ACA Ramon Berenguer 1, núm. 456: uendimus uobis teram
unam peciam farrcgenale et est ipsampeciam terre foris muros ciuitate
Barchinona prope Sanctam Mariam de ipso Pino snbtus Castiim Nouo
Val a dir que entre la documentació rccollida h i h a textos referits a llocs diversos com és ara Barcelona, Cardona, Guissona, etc.,
i procedents de Vic, de Sant Cugat, d'urgell, etc.; no és, per tant,
exacta l'afirmació del DECat (s.v. farratge) que "la gran majoria de
la documentació antiga prové de cap a l'Ebre i el Maestrat". És en
tot cas en apuesta zona, segons del DECat, on apareix la formafre&ml
amb contracció fonetica, forma que es documenta des de 1151 (DCVB
S.V.). Aquest mot és el que ha originat el topbnim Fregimls (Montsia)
que també apareix com a nom de diverses partides rurals e n llocs
diversos, també en singular, (cf. DCVB S.V.) i que també és cognom.

El col.lectiu en a l del jonc el trobem documentat en l'acta de
consagració de I'església de Sant Martí de Cambrils (al comtat d'urgell,
actualment al municipi d'oden, Solson&s), del segle XI:
1051 Baraut, ActCUrgeU 60, pig. 139. Consagració de Sant Marti
de Cambrils:Ac insuper darnus et condotamus ... Deinde transit etvadit
terminumusque in puig de Moxa et sic descendit usque in ipso Juncarai
qui est suptus dio coiio de Buxa, et vadit per ipsa strata publica que ad
Oliana vadit
D'aquest document podem destacar la presencia de l'article ipso
que acompanya el mot i tot el context en general que fa que sigui
discutible la funció del nom com a topbnim o com a apel.latiu.

Fent una excepció al marc cronolbgic que ens hem proposat de
respectar, volem donar testimoni encara #un col.lectiu en a l de la
farigola, Timonal, que apareix en un document de redacció catalana
de la segona meitat del segle xui:
1257-1262 Rasico, Lletres 17 (Urgeiiia 9, p. 352): vos assignets a
el per feu lo Timonal que longament es estat feu d'altres canonges de
Balaguer
El lloc mencionat correspon ai lloc hombnim que actualment es
traba a la comarca de la Noguera, prop de Vallfogona de Baiaguer.

D'una manera general podem destacar la poca presencia de
col.lectius en a l en la documentació antiga. Si fem l'excepció del
mot ferraginal la resta de derivats són escadussers i tardans, sobretot
si els comparem amb derivats d'aitres sufixos col.lectius. Ara no podem
fer aquí una investigació detallada per a determinar quan esdevé
realment productiu aquest sufii (en el DCVB es documenta f a i l e r d
en la Crbnica de Jaume 1, per al topbnim Timonul es cita el document
de mitjan segle xiii, que hem citat segons l'edició de Rasico, en una
edició de Pujol).

T O P ~ N I M SAMB DOBLE SUFIXACIÓ
Hi ha un cert nombre de fitotopdnims, alguns d'ells documentats
des d'antic, que presenten una estructura composta amb dos sufixos.
Entre aquests topbnims podem distingir dos tipus de formacions
bisiques: #una banda hi ha topbnims compostos per un fitbnim +
un s u f i col.lectiu + un s u f i diminutiu i de i'altra banda h
i ha
topbnims compostos amb dos sufixos col.lectius juxtaposats a un
fitbnim. Aquests dos grups els tractarem separadament.
Deixem, pero, de banda en aquest comentari aquells topbnims
que estan formats amb un sufix col.lectiu sobre un nom de planta
que etimolbgicament esta format amb un s u f i col.lectiu (per exemple,
el tipus falguereda) ja que en aquests casos sembla que es tracta de
formes simples de co1,lectiu creades sobre el nom de la planta, la
constitució etimoldgica del qual queda fora de la qiiestió. No es pot
descartar, d'altra banda, que sobre un topbnim col.lectiu com
Falguera, que en un moment determinat els parlanis poden sentir
com a inadequat perque designa una planta, es crei un nou topbnim
Falguereda, pero aixb resulta impossible de determinar si no se'n
té una prova fefaent. En aquest cas, es tractaria d'un altre tipus de
dobles compostos.

És relativament abundant el nombre de fitotopbnims col.lectius
als que s'uneix un sufix diminutiu. En les línies que segueixen
comprovarem com els sufixos que més freqüentment apareixen en
aquestes combinacions són els sufios diminutius -el1 i +1, procedents
etimolbgicament ~ ' E L L U M i -ULUM.
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Pel que fa a -UIAM ja hem comentat en un altre lloc (vegeu el
capítol IV) la possibilitat que el sufix -11, que apareix freqüentment
en la toponímia catalana associat a fitbnims, tingui el seu origen remot
en una combinació de sufios -ETUM + - ~ L U M . Aixb indicaria que la
possibilitat de fer topbnims diminutius amb el s u f i -ULUM és
antiquíssima en el territori del catala i, corn veurem, aquesta
possibilitat ha tingut una iiarga vida per tal corn hi ha topbnims
creats amb el sufix diminutiu a l en una epoca molt més recent que
no pas els que comentavem en el capítol dedicat al sufix -el1 ella
ja que la seva estructura és encara perfectament perceptible en la
seva constitució.
Sembla que cal veure aquest tipus de topbnims diminutius corn
a formacions toponímiques secundaries; és a dir, corn a topbnims
creats sobre un altre topbnim i no directament sobre noms apel.latius.

1.1. Diminutius amb el sufi -ulum

Aquest és el nom d'una muntanya a Nargó (Alt Urgell) que apareix
documentat diverses vegades: la més antiga que hem trobat en un
document del Cartulari de la Seu d'Urgeii de 1041 amb la forma
Azredol i també en un document de 1099 del Cartulari de Sant Sadurni
de Tavernoles amb la forma Azeredol. En els dos casos, corn també
en diversos documents d'Organyi, editats per Miret, apareix com a
afrontació de terres a Nargó, a la vora del riu Segre (Alt Urgeii).
L'editora del Cartulari de Tavhrnoles, J. Soler, es pregunta ( p k . 215)
si no podria tractar-se del mateix topbnim que Cercedol. Aixb no
sembla en principi possible ja que, d'una banda, seria impossible de
donar-hi una explicació fonetica satisfactoria i, de l'altra, Cerc6d~l
(actualment al munici~ide Montferrer i Castelibb, Alt Urgeii) és a
uns vint-icinc quilbmetres en línia recta riu amunt respecte a Nargó.
Baraut identifica aquest lloc corn un Iímit de Coii de Nargó, sense
concretar-ne la localització.
1041 Baraut, DocUrgeU 535 (UrgeUia 5, pig. 71): Et est ipsa
hereditas ... in comitatu UrgeUi, in loco Nargo ad cumam Sancti
Clementis ...et affrontant...de una parte, id est oriente, in monte turp,
de meridie in monte albeno, de circio in monte Azredol, de occidente
in eclesia Sancte Eulalie

1071 Miret, Organya96, pag. 522: i n v d e Kapudensi, in apendicio
Sanct Marie Organiensi sive in apendicio Sancti Martini de Kastos, abet
afrontaciones ... de 11 in monte de ozredol etvadit usque in Fenestras
1073 Miret, Organya 97, pig. 522: infra fines Nargoni
afrontaciones ... de circi ver0 latus in monte Azeredol

... abet

1081 Miret, Organyi 122, pig. 530: infra fines de Nargone in
apendicio Sancti Clementi ... in vilia vocitate Kiumolins ... abet
afrontaciones ...de circi vero latus in h r e d o l
1099 CTavkrnoles. Soler 51, pig. 109: de occiduo in ipso collo de
Lansers, de parte vero circi in montaneo Azeredol
Aceredol sembla ser u n a formació diminutiva paral.lela a Cercedol,
si és així, seria u n diminutiu d'Aceret i caldria accentuar-lo Aceredol.
Cal observar q u e e n el capítol 111.4. hem comentat la probable
existencia d'un topbnim antic a la val1 de Cabó precisament a m b
aquesta forma: Aceret. La proximitat geogrifica entre els dos llocs
és prou gran per fer-nos creure molt possible q u e es tracti de dos
topbnims relacionats l'un a m b l'altre: u n col4ectiu ~ ' A C E R amb el s u f i
-ETUM i u n diminutiu d'aquest topbnim.

Cerc2dol és el nom actual d'un veinat de la val1 de Castellbb (Ait
Urgell), nom que apareix molt abundantment documentat des de 912
e n documents dlUrgell:
912 Baraut, ActCUrgell 24, p k . 81. Acta de consagració de
l'església de Sta. Eugenia de la Torre de Campmajor: Ob hoc igitur ego
Seniofredus prefatus dono ad predicta ecclesiam ipsas decimas de ...
Aristot et Cercedol et Ahiglers
1040 Baraut, ActCUrgeii 48, pig. 117. Acta de consagració de Sant
Sadumí de l'av&moles: et ipsa torra de Vilieba, et Camaior, et
Cercedoll, et Abiüers
1040 (orig.) Baraut, ActCUrgell 49, pag. 123. Acta de consagració
de Sant Martí de Tost: et dono ego Sendret .I. uinea qui est in Sercedol,
qui afrontat ... Et dono ego Wisado .I. vinea yui est in Sercedo1
1043 Baraui, DocUrgell 561 (Urgellia 5, pag. 92): in comitatu
urgello in apendicio de Sancta Columba ... Et affrontat iam dictus
alaudes de .l. parte iu ipsas acutas de alia in sancto Stephano de
cercedol
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1102 ACUrgell, Cart. 1 325, f. 167, col. 1: meum alodium p o d
habeo in cemedol ... terminatur ... a parte orientis in uiüdis cercheda
siue solano
D'altra banda sembla haver-hi hagut un nom de lloc hombnim
al comtat de Barcelona a Salaliacera (St. Lloren$ Savall), lloc que
apareiw en els documents de Sant Cugat de 986, 991 i 1096; aquest
Uoc, perb, no l'hem pogut localitzar actualment.
986 CSCugat 1 175, p6g. 149: In comitatum Barch. ...in terminio
de Cercedolo ad ipsas laceras
991 CSCugat 1 268, pig. 225: et est ipsa terra in comitatu
barchinona infra terminio de Cercedol in locum quem dicunt ad ipsas
curtes
1096 CSCugat 11762, pig. 421: de occiduo in torrente de Laceres,
de circi in riera de Cercedol

A la base d'aquests topbnims ha d'haver-hi un col.lectiu de QUERCUS:
Cercet. El lioc amb aquest nom a Fulli (Conflent) queda relativament
allunyat d'aquests dos topbnims per a poder-hi veure una relació de
dependencia entre ells; perb també hem comentat en u n altre lloc
(capital IV, a propbsit del s u f i ell) com certes relacions de
dependencia es poden establir entre topbnims relativament aiiunyats.
Finalment comentem que Coromines cita (DECat, s.v. herba, pig.
778) u n topbnim Cardedol, sense donar-ne pero la localització ni cap
altra dada. El deu interpretar com un diminutiu de Cardet.

El diminutiu en +la del col.lectiu rovira apareix en la toponimia
catalana en diversos llocs: #una banda Rovirola és el nom d'un veinat
de Massanet de la Selva (en aquesta comarca), d'altra banda La
Rovirola és el nom d'un barri del municipi de Santa Maria d701ó
al Bages i hi ha un Sot de la Rovirola a la Garrntxa.
Hi ha altres paral.lels de topbnims eol.lectius en -EA que presenten
aquest sufix diminutiu. En el capítol corresponent (el segon) ja hem
comentat els topbnims Cassanyola i Castanyola que s'han d'interpretar
també com a diminutius amb el sufix -ola.
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És molt freqüent l'associació del sufk diminntiu -01 amb col.lectius
vegetals formats amb el s u f i o r o r a (més particularment en femení)
tant en singulars com plurals. Aixi el Bruguerol és un veinat del municipi
de Palafrngell (Baix Empordi) i Brugueroles és el nom d'un veinat
de Mieres (la Garrotxa); Jonqueroles és un lioc del municipi de
Bellestar (Rosselló); el Noguerola és un afluent del Segre (Segrii) i
el nom d'una riera i masia del Montseny (cf. BADIA-1951,
mapa 10,
pAg. 541). A més d'aquests hi ha encara els següents:

El topbnim Feneroks apareii en una donació a Santa Maria de
la Seu d'urgell: un matrimoni dóna al monestir l'alou que tenen
a Estamariu i Feneroles:
947 Baraut, DocUrgeU 112 (Urgeiiia 2, pig. 83): in apendicio de
Istamarice uel de Fenerolas, et infrontat de .i. parte in flumen Segor
et de alia in flumen Baleria
Sobre aquest topbnim cal remarcar que, poc més a l'oest, al
municipi d'hserall (Alt Urgell) hi ha el veinat de Feners que repre
senta el mateix col.lectiu del fenc sense el s u f i diminutiu; sembla
probable, doncs, que hi hagi una relació de dependencia entre els
dos topbnims.

Són molt freqüents en la toponímia catalana els topbnims que
presenten la forma Figueroiu o, en plural, Figueroles: Figuerola és
el nom d'una masia-castell de Llanera de Solsones (municipi de Tori
de Riubregós, la Segarra). Turu11 (1991, pig. 160) documenta aquest
topbnim des de la primera meitat del segle XI:
1024 (orig.)Sangés, DocGuissona 1 (UrgeUia 3, pig. 227): et ipso
castro de Figerola, cum ipsa tercia parte de ipsum aulodem
Tumil (loc. cit. pig. 161) també comenta el poble de Figueroleta
(municipi de les Piles de Gaih, Conca de BarberA). El diminutiu
toponímic d'aquest mot el registra Turnil des de l'any 1787 (cens
de Floridablanca).
Finalment, Figwrola és el nom #una masia a Begues; aquí cal
afegir els pobles de Fiperola d'orcau (municipi d'Isona, Pallars Jussi),
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Figueroin de Meid (municipi de Fontlionga, la Noguera), i Figueroin
del Camp (a 1'Alt Camp); en plural, Figueroles, és el nom d'un veinat
del municipi de Fontcoberta (Girones).
FOLGUEROLES
El poble de Folgueroles (Osona) es troba documentat des de ben
antic en diversos preceptes carolingis:
881 (orig. precepte) DipCarol. 1, pig. 136: concedimus ... uillam
Quartianum et Felgerolas ... et uillarn quae uocatur Fonsaedictus
899 (orig. precepte) DipCarol. 1, pig. 215: in predicto pago
Ausonensi ... in Felcariolas et in Berga
899 ACondal 11, pig. 122. Precepte de Carles el Simple: Id est in
praedictopago ausonensi ...in villa eciam Terrates et in Tagnano et in
Felcariolas et in Berga et in Genestero et in Sennare quicquid habere
videntur
El mateix Iloc apareix també Ibgicament en documents de Vic:
921 (orig.) Junyent, DipVic 94, pig. 86: in uilla que uocant
Falgarolas
926 (orig.)Junyent, DipVic 117, pig. 104: in comitato Ausona ...
in uilla Felgeirolas
En aquest eas es tracta d'un sufix dimiuutiu aplicat sobre una
base falguera; aquesta base s'ha #interpretar, com ja hem comentat
en un altre Iloc, com a col.lectiva. Cal remarcar la presencia gairebé
constant de la grafia Fe en aquests documents (sobre I'alternanca
Fa- F+ en aquests topbnims derivats de FILICARL~vegeu el punt V.4.
en comentar el topbnim Foguera). D'aitra banda, és precisament el
document més antic el que dóna la forma que havia de ser la més
acostada a la pronúncia r e d del topbnim; en els preceptes carolingis
posteriors el topbnim apareix Ilatinitzat.

1.2. Diminutius amb el su@ eIl

Amb el sufix -ell, (<

de significat diminutiu, es formen
un gran nombre de topbnims compostos a partir de col.lectius. En
encara que també
una gran quantitat són compostos amb el sufix -En'hi ha amb aitres sufixos com és ara +sus.
-ELLUM)

Aquest és, com acabem de dir, el tipus de compost poher més
freqüent. La seva forma, -edell, no presenta cap dificultat; a propbsit
d'aquest tipus de compostos, Coromines comenta que justament la
presencia de la -d- interior indica que es tracta de compostos a partir
d'un sufix -ETUM: "Si al costat [de col.lcctius en -ETL[M] hi ha diminutiu
i apuest té una -d., aixb ens assegura que no estem davant de cosos
del sufix diminutiu -et, llati - m s ; com que hi ha Castanyadell al
costat de Castanyet i Cassanedill al costat de Cassanet, és evident
que ha de tractar-se de col.lectius en -ETUM, i el mateix hem de deduir
de la parella Al~eti Altadill (que signiliquen, doncs, 'conjiint de turons
1, pig. 16.)
o aits')". (COROMINES-1965,
D'altra banda, aquest és un tipus de formació que té Ibgicament
altres paral.lels romhnics; només a tal1 d'exemple mencionern alguns
topbnims hispinics que citen Menéndez Pidal (1950) i Piel (1968
a i b): Faidiel, Faidiello, Louredela, Louradela, Comudilla, Tmetello

(955).

El mot Auledell existcix en catali com a cognom. Existeix també
una masia amb aquest nom al Maresme (citat per Bm1~-1951,phg.
258 mapa); no sabem, perb, quina relació pugui tenir amb els
portadors d'aquest cognom. Per la seva estructura aquest nom sembla
que ha de ser un col.lectiu d'aukt (< ILICETUM) al qliai s'uneix el sufix
diminutiu e l l .

Auellanedell és el nom d'un lloc a la vessant nord del col1 de
Vernedeli, entre el Vallespir i el Ripolles. Aquest Uoc ja apareix en
un documeni del 946, on apareix també el coli $Ares.
946 ACA Monacals, Girona, perg. de Sant Pere de Camprodon,
carp. 1, perg. 2: in territorio Elenense i n V d e Asperi in lo[iiirn que]
vocant Collo de Aras vindimus tibi alode [...]t AveUanedeiio
Es tracta d'una formació sobre el col.lectiu avellanet amb I'addició
del sufix diminutiii -ell.
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El topdnim Boixedell designa u n afluent de la riera de la Torre,
riera que és al seu torn afluent del Llobregat; d'altra banda, aquesta
formació es troba també com a cognom. Es tracta d'una formació
paral.lcla a I'antcrior: el col.lcctiu hoixet amb el sufix diminutiu
-ell.

El mot car~adellapareix com a nom comú designant u n "cañaveral
que sigue el curso de una corriente de agua; fondo de u n valle;
hondonada" tal com defineix el GMLC; del document de 1046 es
despren clarament el significat de 'iiit d'una riera'. Aqucsta obra dóna
els exemples segiients, on el mot és usat com a apel.latiu:
1005 CEGirona, pig. 268 (Botet 71): et affrontat ista omnia: de
parte orientis in canadel quern vocant Cirisol et de meridie in Espidels
1046 CSCugat 11 586, pig. 253: qui afrontat ipsa hec omnia: de
parte onentis in terininio de Banercs ... de deinde uadit per ipso mcon
ct sic peruadit per ipso rio qui discumt per ipso canadel per tempus
plnuiarum et iungit in ipho cap de ipso torrent de ipsa lobatera
1052 CSCugat 11 595, p 263: et ipsum alodium de Castelar habet
affrontaciones: a parte orientis in ipso coiio de Solaneto ...de circio ad
ipso cannadcl, siue in ipso pugo d i Aguilar
És difícil de dir si aquest mot é s u n derivat de canet -tal com
h o feia Balari (1899, phg. 192) o el DCVB- o si és u n derivat de
canada. Formes amb -t.- en la segona síi.laba apareixen en tres dels
documents recollits, entre ells el m6s antic, de I'any 956. En aquest
document es menciona u n torrente de ipso Cannedello, situat entre
Sobirats i Lavit:
956 CSCugat 145, pig. 41: et affrontathec omnia: de parte oricntis
in ipso torrente de ipsu cannedello qui est termine de Subiratus
També apareix amb -e- en dos documents de Santa Anna dels
anys 1040 i 1067:
1040 illturo, Sta. h n a 11 43. pig. 47: Est ipso rnnlino ... in
chomitatu Barcliinonensc, infra termin[.] castro Rarberaiio, in locho
vocitato sive suprascripto Channedel
1067 Alturo, Sta. Anna 11 92, pag. 107: strata qui psrgit subtus
rnulinos de Cannedel usque ad Sancti Stepharii ct usque ad Rio Sico

Obsewem que en bastants casos el mot designa molins que
lbgicament estan prop dels cursos d'aigua.
1112Altur0, Sta.AnnaII166, pig. 188: habeatduos de molendinis
unum de ipsos de Cannadel et aiius de ipsis de Contidia

Canedell és topbnim a diversos Ilocs: desgina un veinat de
Viladecavalls de Calders (Bages) i un altre a la Selva (a Santa Coloma
de Farners). D'altra banda, lo Canadello, amb la -o final conservada,
és un lloc d'Ascó (Ribera d'Ebre).

Castanyedell és el nom d'un llogaret que es troba a la val1 del
mateix nom entre Sant Hilari Sacdm i Vilanova de Sau, a les Guilleries
(administrativament pertany a la comarca d'osona, al municipi de
Vilanova de Sau). Es tracta d'un mot format sobre el col~lectiu
castanyet; precisament Castanyet és un topbnim no llunya (Santa
Coloma de Farners, la Selva).

Aquest topbnim, repetit' en diversos llocs de la geografia catalana,
ha estat explicat per Coromines (1965, 11 pig. 82) com una formació
diminutiva sobre COHUE.I.A. La forma més propera a l'etimolbgica es
troba en un document de 977 Curnetella; en la resta de documents
es troba Cornu- Curnutella, forma més similar a I'actual en la qual
el pas $-e- a -u- s'explica, sempre segons Coromines, per un procés
d'assimilació, ajudat per l'etimologia popular. La documentació
recollida es refereix a Cornudelia de Valira, a I'Alta Ribagorca.
968 DipPailars 203, pig. 391: et est ipsavinea in castro Cornutella,
in loco uhi dicitur Strata
974 DipF'aiiars 228,pig. 406: etest ipsavinca [in castro CIornuteUa,
in loco uhi dicitur Bosouri
977 DipPailars 240, pig. 412: et est ipsa viuea in chomitntum
Hipacoricrisc, in termino de castrum Curnetella
987-995 DipPaüars 300, pig. 443: et vobis vindo virica mea a pogo
Curnutella, a Saiesu que abeo de meo parentorum
988-996 DipPailars 308, p k . 446: et est ipsn vinea in apeudicio
Cornutella, in loco ubi dicitur Poio aitum
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s. x DipPaliars 319, pag. 454: ut vobis vindo .I. vinea in apenditio
Comutella, in loco ubi dicitur Pogo aitum

1023 Puig i Ferreté, Lavaix 13, pag. 69: vobisviudo vinea mea; est
ipsd vinea in castro Cornutclla, in loco ubi dicitur Larinsi
D'altra banda, existeixen altres topbnims hombnims que designen
un poble del Montsant (Priorat) i un barri de Sant Jaume dels Domenys
(Baix Penedes).

A Castellar de n'Hug (Berguedi) existeix l'església de Sant Joan
de Cornudell. Aquest topbnim apareix en el segle E pero en la
documentació apareix en la seva forma de plural Comudelk:
938 ACondal 113, pag. 266: in aiacencias de castro que dicitur
Kastellare ubi surgit flumen Lubrichatus, ad locum ubi dicunt kastro
de predicto Madeixone ve1 viüa CurnuteUas

949 ACondai 129, pig. 288: Et est ipsa pecia in apendicio de
Kasteilare, in viiia Curnudellus
981 Junyent, DipVic 479, pig. 401 = Udina, La successió testada
22, pig. 168: Et ad Gigone remaneat ipsum meum alaude quod abeo
in Cornudeilos
Cornudelk, en plural, és el nom d'un lloc del Maresme, a prop
d'hgentona, en un document de 1024. No hem pogut localitzar aquest
topbnim en l'actualitat.
1024Ahr0, Sta. Anna 1125, pag. 31: ipsavia qui vadit de predicto
coUo et pergit per Vaiie Maiore et e i t ad Cumudelios

Fonogedell és el nom d'un poble al Llucanes (municipi de
Casserres, Berguedi). Coromines (DECat, s.v. fonoll) explica aquest
topbnim com a producte d'una dissimilació del diminutiu en -el1 de
fonollet, Fonolledell. Cal destacar que un dels llocs que s'anomena
FonoUet és precisament molt a prop d'aquest diminutiu (a Puig-reig,
Berguedi).
JONCADELIA
Joncadella és el nom d'una antiga parroquia de Sant Marti de
Torroella, al Bages.
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Olmatell o Olmatelk és el nom de diversos llocs a prop de
Barcelona. En u n a serie de documents del segle XI Olmatell, usat
encara a m b article, és u n lloc a Santa Eulalia de Vilapiscina a Sant
Andreu del Palomar (actualment al municipi de Barcelona, Barcelones).

1013 LAntiq. 11 162, f. 59 (Mas 323): parrochiam Sancti Andree
ve1 de Vilapiscina ... affrontat ... de circi in ipso olmatello
1043 LAntiq. 11 238, f. 81: in parrochia Sancti Andree in termine
deuila piscina inloco que dicunt ad ipsaventosa ... De occiduo in strada
publica qui pergit dc barchinofa uel ad ipso ulrnatel
1044 LAntiq. 11238, f. 81 (Mas 565): affrontat hec omnia de parte
circi in uia qui pergit ad ipso pontonal ... de occiduo in strada publica
qui pergit ad harchinona uel ad ipso ulmatel

1047 LAntiq. 11 294, f. 96 (Mas 598): affrontat hec omnia de parte
circi in ipso holmateilo
D'altra banda, e n u n document de 1062 Olmatells, e n plural, és
el nom d'una muntanya
1062 LAntiq. 11340, f. 114: in predicta celada usque ad cacumina
illius montis qui nominatur ulmatels

Aixi m a t e k Olmatelk és també el nom d'un paratge al delta del
Llobregat (a Sant Boi) en u n document de Sant Cugat de 1158:
1158 CSCugat 111 1021, pag. 190: Est iam dictus mansus in
parrochia sancti baudili in prato de lanera. Affrontat ... a meridie in
marina que vocant de olmatellos
i Olmatell, e n singular, és el nom d'un coll de la serra del Corredor
al torrent de Tapioles (prop de Vallgorguina) en u n document de
Terrassa de 1040 i e n u n altre de Sant Cugat de 1077:
1040 Miret, Terrassa 111, pig. 494: in comitatu Barchinonense ...
afrontat de oriente in alodium ... de Ganzelrno sive quod est de Olibano
Sendredi ve1 in rio de Tapiolas ac in ipso coilo de Olmetello

1077 CSCugat 11 691, pag. 352: Habet namyue affrontaciones ...
in rivo de Tapioles hac in ipso coilo de OlmateUo
Aquesta base toponimica presenta aigunes dificultats. E n primer
lloc veiem q u e la vocal a-hi és constant al contrari que e n el cas
de Canadell (cf. supra). Només e n el cas del document de 1040 apareix
la vocal -e-.Coromines (DECat s.v. om) indica que caldria partir d'una
forma ULMATA + ELLUS (cf. occ. ant. olmada 'lloc poblat d'oms') més
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que no pas ~'ULMETA + ELLUS. Un segon problema és la presencia
constant de la -t-, no solament en els documents de redacció llatina
sinó també en el cognom Aumatell, que sembla ser una forma paral.lela al topbnim Olmatell; en qualsevol de les bases proposades
la -T- intervocilica llatina hauria d'haver sonoritzat.

Un topbnim paral.le1 al que aeabem de comentar, pero en la seva
forma femenina, apareix en un document de Vic designant un iioc
al comtat d90sona:
982 Junycnt,DipVic485, pig. 4,08:et sunt ipsas terras in comitato
Ausona, in terrninio de castmm Sancti Stefani, in locum que dicunt
ipsa Garga, in ipsa Olmedella

Salzedella és un topbnim al Baix Maestrat. Semblantment als anteriors aquest topbnim esta format amb una base salzeda amb el sufk
-ella.

VERNEDELL
El topbnim Vernedell (Vernadell) designa un col1 entre el Vaiiespir
i la Garrotxa. Sembla que en la seva base etimolbgica aquest topbnim
ha de tenir el seu origen en un compost de vernet amb el sufk
diminutiu -ell.
Finalment, cal comentar el topbnim Telledella (escrit Talladella)
a Castellcir (DCVB); aquest (escrit sovint Tayadella) i Pinedell són
t a d é cognoms que semblen descansar en formacions del mateix tipus:
Telkda i Pinet, respectivament. Moll (1982, pig. 244) explica
precisament així el primer d'aquests cognoms. També hem de fer
menció del topbnim Cassanedill que Coromines (1965 1, pig. 16)
cita com a paral.le1 a tots els que hem citat.

Contrastant amb la gran quantitat de topbnims que presenten
un s u f i diminutiu e11 -ella unit a una base amb -ETUM -ETA, només

hem pogut trobar-ne dos q u e presentin el mateix sufix diminutiu sobre
u n a base e n -osiis -OSA.
E n documents d'Urgell apareix iin lloc anomenat Cercosella que
Baraut situa a la comarca de la Nobwera:
1032 (orig.) Baraut, DocUrgeU 4,56 (UrgeUia 4, pig. 158): i ~ i
comitaturn Orgellitense ... ad ipsa ecclesia que dicunt de Guansero cum
suos terminos ... Et pervcriii ad ipso torrente de ipsa Cercosela

1101 Haraut, DoclJrgell 1192 (Urgellia 9, pig. 21): cum aliis
alaudes que comparavi dc Guilal~ertGuifré ad ipsa Cnrchosella ... et
ipsasvineas quisunt ad ipso reger de lacerchosella ... Et diniisiíadt'crc
Mir pecia .i. de tema apiid .i. vinea qui est ad ipsa Cerchoseila
De la mateixa manera e n u n document de Vic del segle x apareix
u n lloc anomenat Espinoselln a Taradell:
966 Junyent, DipVic 376, pag. 314: in comitatum Ossona, in
terminio de castro Taradeilo, in fines de villa SpinoseUa, prope rio de
Mulas et de Ossore

2.

TOPONIMS
AMB

DOBLE SUFlX COL.LECTIU

2.1. Toponims compostos: etum + a r i u s

Boixeder
Els derivats col.lectius de boix presenten la particularitat de ser
f o r p rics en derivacions sufixals toponímiques, n o sempre ficils
d'explicar. El mot boixeder, encara viu avui com a col.lectiu, sembla
q u e h a d'ésser u n compost amb el s u f i -mrus sobre u n a base ja
formada amb u n sufix - ~ r u h ~Coromines
.
h a rccollit aquest mot com
a nom apel.latiu a l Pirineu (cf. DECat s.v. boix); també apareix
documentat com a nom comú al DCVB.
Boixeder apareix en diversos documents #Urge11 i u n d'0sona.
E n el document més antic q u e n'hem recollit boixeder 6s amb t o h
seguretat u n nom comú ja que apareix e n una eniimeració de vegetals
que componen u n bosc de Pallerols (municipi de Montferrer i
Castellbb, Alt Urgell):
935 Baraut, DocUrgell 95 (UrgeUia 2, pig. 71): dono ad Sancte
Mane Sedis ipso hosco qui estprope Paiierols cum omnibus argelagariis
ve1 surusculariis et boxedariis
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T a m b é és apel.latiu e n el següent document del segle X:
975 Baraut, DocUrgeU 168 (Urgellia 2, pig. 117): adfrontat ... de
alias 11 partes in rochas et in boxedarios
E n l a resta d e documents boixeder apareix com a límit d e terrenys;
e n tots els casos sembla ben propera la seva funció corn a n o m comú:
1036 ACA Ramon Berenguer 1, n" 4: in comitatu Ausona, in ualle
Riopdo, in locum que vocant Artigas ... Et dfrontat de circi in boxeder
104.0Baraut, ActCUrgell49 (UrgeUia 1, pig. 122): donamus atque
concedimus nnam terram ... qui affrontat ... de quaria parte in ipso
boxeder
1098 (1042-1068) Baraut, DocUrgell 1166 (Urgellia 8, pig. 95):
dono predicte ecclesie beate Marie de Tolo et clericis Uius loci de ipso
bosc de Cadi ... et affrontat ... de alia parte in boxeder de Orden
Boixedera
E n l a documentació liatina recollida apareix repetidament
Boixedera com a n o m #una vila al comtat d'urgell. Baraut indica
noinés q u e e s tracta d'un terme a la S e u dlUrgell (Alt Urgell) pero
n o localitzable actualment. E l topbnim apareix com a cognom d'un
personatge e n el document d e 1003:
942 Rubio, Documentos 133, pig. 160 = ACondal121, pag. 278:
afrontat in Urgeiio ... de una parte in ipso Arzero, de alia iu rivo de
Boxedera
977 (orig.) Baraut, DocUrgell 171 (UrgeUia 2, pig. 121): ipsum
meum aiaudem in loco uuncupante Boxetaria ...et ipsas 1111pecias de
terra cum ipso prato qui sunt in Boxetaria ... et ipsa villa iam dicta
Boxetaria
988 (orig.) Baraut, DocUrgell214(Urgellia 3, pig. 4,6):et ipso alode
et fevo guem habemus in Boxedera ve1 infra suas fines
1001 Baraut, DocUrgell 271 (UrgeUia 3, pig. 101): ipsam uUam
de Boxedera
1003 Baraut, DocUrgeU 288 (Urgellia 3, pag. 120): elegi vos meos
manumissores ... et Seniofredo de Boxetera
1020 (orig.) Baraut, DocUrgeU 360 (Urgellia 4, pig. 73): Est in
comitatum Orgeli, in apendicio Sancta Maria Sedis Vico, in d a que
dicunt Boxedera

1035 Baraut, DocUrgeU 477 (Urgeiiia 4, pig. 176): 1n primis ad
sancta Mana Sedis Vico ipsos alodes que habeo in Boxedera, id sunt
casas, casalibns, ortis ...
1047/1048 Baraut, DocUrgeii 612 (UrgeUia 5, pig. 135):plenain
potestatem habiiissen cannonici Sancte Mane suum alaudein de
Nocholono ve1 de Boxedera aprehendere et tenere
1102 Baraut, DocUrgell 1201 (Urgellia 9, pag. 32): dedemnt
Calbiziano et Lezirt er ipsa alodia que sunt in Boxedera et in Nocolo
1166 ACUrgeU, Cart. 1 3, f. 9: dono a t p e presentialiter trado
canonice Beatc Marie uiUam de Boxedera et totum honorem de
Sosagarre
Deu ser un lloc diferent, per bé que molt proper, la Coma de
Boizedera que u n document de 1065 situa a la val1 de Cabó (Ait
Urgell):
1065 Miret, Orgaiiya 61, pag. 435: in valle Capodecii in viüa Vilar,
in apendicio Sancti Michaelis, in locum ubi dicunt ad ipsa coma d e
Boxedera
Boixeder, com boixedera, són una especie de col.lectius d'un
col.lectiu; el significat etimolbgic sena 'lloc poblat de boixedes'.
Aquests col.lectius doblement sufixats amb sufixos col.lectius no
són especialment abundants en la toponímia, per aixb és destacable
el que sembla ser un altre derivat del boix, el topbnim Boixadors
(municipi de Sant Pere de Sallavinera, Anoia). El topbnim apareix
documentat des del segle xi (vegeu la documentació que en dóna
Turull, 1991, pig. 69). La base etimolbgica d'aquest topbnim presenta
alguns problemes; si bé sembla clar que es tracta d'un derivat de
boix, no és clara la filiació dels sufixos que s'hi han afegit; -ador
és habitualment el reflex catali d'-ATOREM
que s'usa particularment
en denvats per formar noms d'oficis, perb és clarament inadequat
al nostre topbnim. Una base amb un sufix -msembla poc probable
vista la unanimitat de la grafia a-a l'interior d'aquest mot en tots
els documents des del segle XI.

A tal1 de conclusions podem destacar la quantitat de topbnims,
derivats a partir de col.lectius en -ETUM (- ETA),que hem pogut registrar.
La major part són diminutius creats mitjancant el sufix -elllils (-ella):
Auledell, Avellanedell, Boixedeli, Canedell, Castanyedell, Corn~Idell,
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Cornudella, Fono8edel1, Joncadella, Olmedella, Pinedell, Pinedella,
Salzedella, TalladeUa i Vemadell. Hi ha també el derivat Cassanedill.
Són un nombre molt més reduit els derivats amb el s u f i -0lu.s:
Aceredol, Cercedol, Cardedol. Finalmenf Boixeder i Boizedera
representen una especie de col.lectius de col.lectiu mitjancant el sufix
-arim. Cal destacar que en la documentació medieval tant boizeder
com canadell poden actuar com a nom apel.latiu.
Són també molt abundants els topbnims formats amb un sufix
~ I L U Sque s'afegeix a una base formada amb un s u f i -ARNS: Bruguerol,
Jonqueroles, Noguerola, Feneroles, Figuerola, Folgueroles); en menys
casos aquest sufix s'uneix a una base en -EA (Rovirola, Cassanyola,
Castanyola)
En alguns casos es poden considerar clarament aquests topbnims
com a derivats toponímics d'altres noms de Iloc; en altres casos la
relació amb un altre topbnim no és tan clara.

SUBSTITUCIÓ HISTORICA DE SUFMOS
Vist des Cuna perspectiva histbrica, hi ha un fenomen que ha
cridat la nostra atenció perb qiie no hem vist que hagi merescut
comentaris aprofundits par part dels estudiosos, si bé a vegades s'ha
assenyalat ailladameiit. Es lracta del fet que certs topbnims que, en
epoca medieval es documenten amb una forma determinada, amb
u n s u f i concret, s'han identificat modernamcnt amb altres topbnims
actuals formats sobre el mateix nom de planta pero amb un sufix
diferent. És a dir, s'ha donat al llarg de la historia d'un topbnim
concret un canvi de sufix, la substitució d'un sufix col.lectiu per un
altre. També, com a variant d'aqiiest fenomen histbric, en alguns
casos es pot constatar I'aparició d'un sufk en un topbnim que trobem
documentat histbricament com a mot no sufixat pero que s'idcntifica
amb un topbnim modern sufixat o també el cas inveru, un topbnim
apareix sufixat histbricament pero com a mot simple en la seva forma
actual.'
Aquesta substitució histbrica de sufixos no és un fenomen
absolutament generalitzat sinó molt csporidic +specialment si es
considera des d'un punt de vista percentual de tots els topbnims
implicats-; potser per akb, si bé s'han observat i comentat casos
concrets, no s'ha cstudiat com a fenomen conjunt; perb, tanmateix,
creiem que, encara que només se'n donin alguns casos, val la pena
de comenlar-los.
El primer d'aquests exemplcs el constitueix un cas de substitució
del sufix -et, documentat així en epoca antiga, per u n sufix -6s.
1. &social a aquesr fetioinen es f~mtconsiderar també el dck relaiivament freqiieiits cunvis de
nombre 4 e sinpilar a pliirol u a I'inrevés quc cs hvben en I'evalució hisi6rica de certs topbnims. E8
i i i i iemi que no comentarcm aquí.
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Efectivament, en el text de l'acta de consagració de Santa Maria de
la Seu d'Urgell apareix, entre molts d'altres, un lloc anomenat Gavarret
a la val1 de Broca:
ca. 860 Baraut, ActCUrgeii 2, pig: 52. Acta de consagració de Sta.
Maria de la Seu d'urgeil: tradimus eciam omnes parrochias comitatu
Cerdaniensem ...uel Pardinas atque Kabailera, siue eciam Lilieto uel
Bocrano, cum Gavarreto, atque Baganano...
Aquest topbnim continua apareixent amb la mateixa forma i referit

al mateix iloc en altres documents dlUrgell i del monestir Sant Llorenc
prop Baga, situat també a la vaii de Broca:
947 (orig.) Baraut, DocUrgell 110 (Urgellia 2, pig. 81): vindimns
nos tibi terra nostra quem avemus in valle Bucranense, in agacencia de
villa Gavarreto ve1 ad ipso obago

972 StLlorenq 31, pag. 191: est in comitatum Cerdaniense invalle
Bucurano infra fines de Gavarredo
1016 StLlorenc 63, pig. 203: et est hec omnia in comitatum
Cerdaniense, in vaile Bucranense in agacencias de Gavarred
1036 (4 nonas Novembre) ACA Pardinela n":
in comitatu
cerdaniense in valde Bucuranense in apendicio de Gavarredo
1106Baraut, ActCUrgeU 77, pig. 166. Consagració del'esglésiade
Sant Vicenc del Rus: terminos quoque parrochie ... secundus ab
africana parte in terminio vallis de Lilied, terminus vero ab ocassu in
terminio viiie Gabarred
Ara bé, P. Pujol, en fer la llista dels topbnims que apareixen
en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell(1917, pag. 113), identifica
aquest Gavarret com a corresponent al poble actual de Gavarrós (situat
sota el Puigllancada, a I'actual municipi de Guardiola de Bergueda),
identificació que sembla correspondre segons i'ordre qiie se segueix
en i'enumeració dels ilocs en l'acta. Pujol no fa cap comentari sobre
el canvi de sufix. Meyer-Lübke, en el seu estudi sobre el noms de
iloc que apareixen en aquesta acta de consagració (1923, pag. 21),
repeteix la identificació que havia fet Pujol indicant només que es
tracta del nom de planta gavarrera, pero cense fer cap menció al
canvi de sufii.
Griera (1931, pag. 43), entre els exemples de grafies u- per -eque indicarien el pas de la vocal -e- tbnica tancada a la vocal tbnica
neutra en catala antic, cita el Gallarreto de l'acta de consagració de
Santa Maria de la Seu d'Urgell identificat amb el modern Gavarrós.

En tot cas, sembla que s'hauria de parlar més aviat de canvi de sufii.
L'exemple fou recollit per Badia (1981, pag. 142) i per Rasico (1982,

pag.

41).

Un canvi de sufix semblant succeeix amb u n dels topbnims que
apareix en un altre document molt ric des del punt de vista onomastic,
I'acta de reconeixement de propietat de Sant Joan de les Abadesses
de 913. Es tracta del topbnim Ginebrosa:
913 ACondal 38, pig. 158: et nos habitatores de villa Ienebrosa
El mateix topbnim ja havia aparegut uns vint-icinc anys abans
en l'acta de consagració de la mateixa església:
887 ACondal 4, pig. 105: dono ... ad domum sancti Ioannis
Babtiste decimas et primicias ... de viiiare Cenebrosa
Aquest topbnim ha estat identificat pels estudiosos amb el Ginebre~
(a Sant Pan de Segúries, Ripolles). Badia en el seu estndi de la
toponímia en l'acta de reconeixement de Sant Joan de les Abadesses
(1961, pig. 95) proposa una explicació per aquesta substitució:
"remarquons le changement du suffixe, qu'aurait provoqué peut-étre
la présence, dans la méme contrée, de La Ginebrosa, deja indiquée".
És a dir, 13exist&ncia
d'un altre lloc hombnim i proper hauria provocat
la substitució del sufix en aquest topbnim per desfer possibles
ambigüitats. Altres autors que han estudiat la toponímia d'aquest document assenyalen també el canvi de sufix, perb sense proposar explicacions; així per exemple Kremer (1974, pag. 63) repren la identificació del topbnim feta per Badia i Junyent i indica només "mit
Suffiiechsel". La mateixa identificació apareix en l'Atlas Historie
de Catalunya (BOL~SHURTMO,
full lo), perb naturalment, pel tipus
d'obra on s'insereix aquesta identificació, no s'hi fa cap comentari.
En tot cas cal observar que aquí la substitució de sufixos s'ha
produit exactament a l'inrevés que en el primer cas que comentavem.
Així mentre en el primer cas el sufii -6ssubstituya +t, ara +t substitneix
-osa.
Més problemitica resulta la identificació que es fa en l'índex del
Cartulari de Sant Cugat del Valles del topbnim Castanyola que apareix
en el següent document com a nom d'un lloc situat al comtat d'0sona:
981 CSCugat 1 136, pig. 113:in comitatu Ausona, uocabiles locos:
id est Castaniola et Schiros, et in Tcrradeiias
Aquest lloc s'identifica en l'índex del Cartulari amb el pohle de
Cmtanyedell (Vilanova de Sau, Osona). Si aixb fos realment així la
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substitució s'hauria produit en els dos elements sufixals: Castanyedell
esta format sobre Castanyet i no sobre Castanya, 6s a dir, que tant
el sufix col lectiu (-EA) com el diminutiu ( d a ) haurien estat substituits
per uns altres sufixos (-et i -ell, respectivament) amb les mateixes
funcions.
En altres casos l'evolució histbrica comporta la perdua o addició
d'un sufii. Coromincs, comentant l'obra de R. Amigó (1979) sobre
la toponímia de Vilailonga de Ter, explica que el topbnim actual el
Maca "ha de ser el mateix indret que els autors han llegit en un
pergamí de 1297: in nostris pasturis de Medianello et Mazanosa, i
creuen que és un nom que no ha dcixat rastre". En aquest cas es
tractaria d'una forma que hauria estat histbricament sufixada i que
en la seva forma actual ha perdut el sufii -osa.
El cas invers sembla haver succeit amb un topbnim que trobem
documentat a mitjan segle x en els diplomes carolingis:
958 DipCarol 1, pig. 96: et valiern Leca cum ecclesia Sancti
Salvatoris .. de sexta montem Cogollem
L'editor d'aquest documcnt, R. d'Abadal, identifica el topbnim
Cogollem que hi apareix amb I'actual pic de la Cogullosa, a la vessant
esquerra de la riera de Fillols, al Canigó. En aquest cas, entre la
forma historica i i'actual, s'obsewa una addició del mfix +su col.leo
tiu.
Aquests dos últims casos serien, si els topbnims estan identificats
correctament, ben notables perquk el canvi histbric, la perdua o
addició d'un sufii suposa, a més, un canví de genere, en el primer
cas de femcní a masculí i en el segon de masculi a femení.
Sobre aqucsts exemples no es pot dir, pcrb, gaire cosa; en alguns
d'aquests casos fins i tot potser la identificació dels topbnims sigui
dubtosa. En tot cas cal remarcar que la substitució sembla haverse prodult en una epoca relativament tardana (posterior al segle XII
o XIII),cosa que pntser en alguns casos pugui ser una indicació sobre
la ntalitat de certs sufiios fins a una epoca determinada.

XI
ELS SUFMOS COL-LECTIUS EN LA LLENGUA
ACTUAL
La finalitat d'aquest capítol és la d'intentar posar de relleu quines
són les tendkncies que s'obsemen en la llengua catalana actual pei
que fa a la formació dels col.lectius vegetals mitjancant sufios.
Aquesta caracterització ens sembla que pot ser útil per a comprendre
millor les tendkncies que ha sofert la llengna en el seu desenvolupament
histbric fins a l'actualitat en aquest punt. A i volem fer remarcar
que no es tracta aqui de fer una investigació exhaustiva sobre aquest
tema, que podria constituir per si mateix l'objecte d'una altra
investigació, sinó de fer venre a grans trets quin és l'estat de la llengua
pel que fa a aquesta qüestió i poder així establir una comparació
amb el que la toponímia revela sobre la liengua més antiga; es tracta
de veure quins sufios són vius i productius a m i dia, quins ja no
ho són, quines formacions conserva la liengna comuna construides
amb sufixos ja no prodiictius, quina és la distribució geogrifica o
dialectal d'aquests sufios, etc.
Amb aquest objectiu ens ha semblat oportú de fer una exploració
en dos fonts de materiais molt concretes: una, el DGLC que, per
tal com és l'obra IexicogrAfica normativa per al catala, hauria de
contenir els mots que són comuns i habituais en una gran part del
territori, amb discreta acollida de dialectalismes o arcaismes fora de
I'ús més general. La segona d'aquestes fonts són les dades d'enquesta
recollides entre els materials de I'ALDC; aquests materials, a més de
proporcionar-nos dades pel que fa a la vitalitat real dels diversos sufios
en la llengua més actual, ens donen una informació valuossíssima sobre la seva distribució geogrifica, indicacions que evidentment
no dóna u n diccionari normatiu, i que hem intentat de cartografiar.
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Apestes dades creiem que són suficients per establir les tendencies generals del catala en aquest aspccte. Evideutment aquestes observacions es podrieu ampliar amb altres dades d'obres lexicogrifiques
com el DCVB, amb informacions extretes de monografies dialectals,
amb enquestes, etc., perb, com hem dit, la intenció d'aquest capítol
és únicament la de constituir un punt de referencia i no una monografia que podria fer-se tan Amplia com la que centra aquest treball.
1. LA I N T R O D U C C I ~DE

COL.LECTIUS VEGETALS EN EL

DGLC

En aquest apartat intentarem de veure com estan representats
els col.lectius vegetals al Fabra i altres diccionaris; quins són admesos
i quins no, i quins són els criteris seguits. Aixb, junt amb els resultats
d'enquestes dialectals ens hauria de permetre de deduir quiues són
les tendencies de la llengua moderna quant a la formació de col.lectins.
És evident que un diccionari general en principi no ha d'incloure
formes dialectals molt localitzades, d'ambit molt reduit; aixb, com
veurem, no sempre és així en el DGLC pero a grans trets en podem
extreure conclusions sobre les principals tendencies del catala en
aquest camp.
L'interes de P. Fabra pels noms relatius a la botanica sembla
que era gran. Aixb es posa de manifest en la correspondencia que
mantingué amb Font i Quer i Miquel de Garganta, correspondencia
que ha estat editada i estudiada per Carles Riera i Joan Valles (FABRAFONTi QUER- GARCANTA).
A través de la comunicació epistolar entre
aqnests personatges és possible de seguir la inclusió dels col.lectius
botanics en el diccionari de Fabra.
En el moment de la redacció del DGLC Fabra comptava amb
l'ajut de Font i Quer per a la definició dels termes botanics. El fet
que Font i Quer estigués destinat al Marroc li impedí de dedicarse profundament a aquesta tasca i la confii al jove botinic Miquel
de Garganta, encarregant-se ell de la revisió de les propostes de
Garganta. La col.laboració d'aquests experts fa que el Diccionari de
Fabra sigui una obra molt acurada pel que fa a les definicions del
camp botanic i que inclogui, a més, els noms científics llatins dels
vegetals, cosa que permet d'identificar clarament cada especie sense
l'ambigüitat que moltes vegades presenta la llengua popular.
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En un moment determina1 d'aquesta feina, Garganta dirigí una
carta (datada el 41V-29) a Font i Quer on, entre d'altres comentaris,
suggeria "Potser no estaria del tot malament introduir-hi col.lectius;
corn exemple alzirutr: podria definir-se (millor que com a bosc
d'alzines) dient que 6s una associació caracteritzada per la presencia
de l'alzina. La dificultat amb que hom topa és el recordar-los o dit
més planerament saber-los. Són vocables que es mantenen vius a pages,
jo n'he sentit de molt bells, corn mbera, gramera, brucatar; la major
part per trobar-los tinc d'acudir als cognoms o a la toponímia" i
en dóna una llista composta per 6 en <r (argelugwr, hover, b q u e r ,
conteller, espigoler, junquer), 7 en -ar (aulinar, brucaiar, ginestar,
juncar, llorar, olivar, avellanar), 4 en -et (dels quals tres en plural,
aulets, catanyets, olivets, pomaret), 7 en -era (bledera, bruguera,
fonollera, gramera, junqurra, nabera, cogulera), una vintena llarga en
+da, i també rovira corn a forma isolada. Encara afegeix corn a
comentari que perareda i salqueda han de trobar-se en el mateix cas
i que "potser per aquest procediment es trobarien algunes etimologies"
(loc. cit. pigs. 4546).
La resposta de Font i Quer (datada el 2-V-1929) és afirmativa:
'Os clar també que cal de totes passades consignar els col.lectius
fitogeogrifics. Abinar és una associació en la qual &mina I'alzina.
La llista que en dóna esta bé. Pero me sembla millor pomerel (de
pomeredu) que pomaret, albereda que albareda (der. d'dlber). Hi ha
variants d'alguns noms que'm dóna: corn fonolkda, junceda, rovira,
olivar, avellanar, salzereda, etc. Molts cops el col.lectiu no és propi
d'una associació, en el sentit geobotanic del mot. Aleshores caldri
substituir aquella definició, dient, per exemple, que una fonolleda
és una agrupació de fonolis" (loc. cit. pig. 48).
El dia 19 del mateix mes Garganta va escriure a Fabra la mateixa
proposta "També li parlava [a Font i Quer] de la conveniencia
d'addicionar al diccionari els col.lectius (se'n mostra partidari), molts
dels quals no cls conec més que com a cognoms o com a toponímics,
d'dtres els he sentit a alguns pagesos. Una gran dificultat és recordarlos. Us poso una llista amb els que sé, potser s'hi trobarien algunes
etimologies i algun que corn indico me li ha afegit En Font. No tots
es poden definir igualment, uns corresponen a veritables associacions
fitogeogrifiques i dtres a a p p a c i o n s de tal o qual planta" (loc. cit.
pig. 54).

Obsewem que en les dues cartes Garganta insinua la possibilitat
d'cxtreure col.lectius de l'onomistica i que els dos botinics insisteixen
en la ncccssitat de distingir en les definicions entre el que són
veritables associacionsl i el que són agrnpacions d'un dcterminat
vegetal.
Dels col.lectius que trobem representats en el DGLC podem deduir
que Fabra seguí només fins a cert punt els consells que li donaren.
Evidentment el DGLC inclou col.lcctius vegetals pero la distinció
científica entre el que és una associació geobotinica i un simple grup
de vegetals no hi és especificada: així akinar es defineix corn un
"lloc plantat d'alzines", o avetosa corn un "bosc d'avets".' Logicament
tampoc no seguí Fabra el consell d'extreurc aquests noms de
l'onomistica. Tampoc no inclogué tots els noms proposats per
Garganta: pcr exemple no hi aparcix cap dels col.lectius proposats
en -er (a), cosa que és un indici sobre la productivitat d'aquest sufix
en la Uengua.
Seguidamcnt intentarem de veure quins són els col.lectius que
apareixen en el DGLC i quins han estat els criteris i les fonts de
la selecció.

1.1. Col.lectius masculins en et
En el DGLC ( l a ed.) solament figuren aulet, olivet, canyet, vinyet.
Daquests quatre un és definit solament pcr una accepció secundaria:
canyet ¿.Sel "Uoc on es llencen o enterrcn les besties mortes", accepció
molt viva de la qual Fabra no podia prescindir. No recull en canvi
l'etimologica 'lloc poblat de canyes' que segons el DCVB seria
pcrsistent a Mallorca (sensc cxemples, pero). Aukt és definit corn a
"bosquct d'alzines joves" (en canvi auleda és definit com "alzinar")
i olivet corn "olivcrar pctit". Solament vinyet és u n simple col.lectiu:
és definit corn a "vinyar", que sena la forma prioritaria, no solament
respecte a vinyet sinó també respecte a vinyer.
Hem vist que aulet i olivet són definits associats a una idea de
petitesa. Pel que fa al primer Coromines (DECat, S.V. alzina) critica:
"El DFa defineix aulet com a 'alzinar d'alzines jovcs' i aulina (com
1. Vegeu per exeinple la definició que en dnna en I i GEC Oriol de Bolh.
2. Si que spareixeii en canvi en el DLC: alsimor "2. Coiiiiiiiitat vegetal, densa i ombrivola, en la

qual p~edornincnarbres de poca alpjria, especialm~ntalzines" o oueloio "2. Cornuiiitat vegetal forestol
densa i savint rica en cspkcie. en la quol siil doiiiinar Pavet".
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si fos un mot diferent d'alzina), com 'alzina jove': aiwb, evidentment
fantdstic, i allb dubto molt que ho sigui menys. Definicions donades
per amics que no coneixien bé els mots". Com podem veure Coromines
no es decideix a condemnar del tot una definició amb matis diminutiu
per aulet. La font de Fabra era segurament el DAg que defineix aulet
amb aquests mots "bosquet d'alzines joves" i el DAg no fa més que
extreure aquest significat de l'exemple que dóna un document de
1551 (Espinelves) que també reprodueix el DCVB: "no puguen tallar
aulets ni bosch gros sinó brollars e ginestars".
Més difícil és de justificar el diminutiu a olivet (apel.latiu viu
a 1'Empordd). Víctor Catala, del Bak Empordd, cscriu (exemple que
porta el DCVB): "hi havia grans olivets de soques fosques i
esparracades". Ara Fabra s'inspira en la definició que dóna el DA.,
altrament bastant confusa; l'article diu així: "oliverar, camp d'oliveres
- olivera (Figueres) - oliverar petit, una dotzena d'oliveres".
Observem, doncs, que Fabra inclou solament els col.lectius en
e t que tenen una certa vitalitat: vinyet, olivet, aulet i dóna els
significats d'acord amb les sevcs fonts o amb la informació obtingiida.
No hi ha cap manipulació.

1.2. Col.lectiusfemenins en eda
En el DCLC els col.lectius vegetals en -e& són 38, o 37 si no
contem el mot fullareda definit com a "fullam" que no fa referencia
a cap planta sinó a un producte vegetal. Són els següents: albereda,
alzineda / auleda, arboceda, arboreda / arbreda, arceda, avellaneda
/ avellanereda, boixeda, castariyeda / caslanyereda, fageda, fanaleda,
fonolleda, freixeneda, jüllareda, gimbreda, lloreda, noguereda, oliueda
/ oliuereda, omeda, pineda, planconeda, pollancreda / pollereda,
rebolleda, roureda, salzeda / salzereda, sureda, tarongereda, tinoneda,
tremoleda, ullastreda, verneda, xzpeda.
Alguns d'aquests noms presenten una estructura que caldri
explicar: ens referim sobretot a pollereda i nfreda. El primer sembla
que pertany al mateix tipus que pinareda que estudiem en un altre
lloc; es tracta d'un col.lectiu de col.lectiu, o si es vol un col.lectiu
hipercaracteritzat. Com que no existeix cap arbre anomenat *poller
cal partir més aviat de pollar que existeix, almenys a Mallorca, com
a col.lectiu de poll (DAg i, amb exrmples, DCVB). Llavors s'hauria
d'escriure pollareda i no pollereda. Al DCVB hi ha les dues entrades,
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la primera remet a la segona i a pollereda cita un vers d'Espriu,
que com és natural respecta l'ortografia fabriana. El mot no és registrat
al DAg. Coromines no cita tampoc el col.lectiu pollar perb explica
que Fontsere "anotava el col.lectiu pollareda (add. al DOrt.)
probablement modelat sobre alberedaX3(DECat s.v. poli 111). No podem
ara fer una recerca sobre les fonts de Fabra per al mot, perb tot
sembla indicar que la base en la ilengua parlada és molt debil.
El segon mot xifieda no apareix ni al DAg ni al DCVB ni és
mencionat per Coromines. Potser estigui format sobre x i a , el nom
del fruit del xiprer, nfer a I'EmpordA, sobre el model de castanyeda
que aparentment és un col.lectiu format sobre el nom del fruit i
no de l'arbre, perb que en realitat descansa sobre el primitiu nom
de l'arbre. Com l'anterior no sembla un mot gaire arrelat enlloc.
Un altre mot presenta problemes d'un altre tipus: fanaleda. Fabra
distingeix fanal que designaria una herba que té el "frnit vesiculós
com un fanalet" de fenal "nom de diverses graminies". La mateixa
distinció es fa en el DCVB. Llavors Coromines (DECat, s.v. fanal):
"Com a nom de planta, fanal i derivats, és grafia merament incorrecta
en iloc de fenal (fenalet, fenaletes, etc.); i, per més que el DFa i AlcM
les hagin admeses totes dues -fent alguna distinció botanica artificiosa,
que el lingüista ha de declarar infnndada- solament fenal, fenaleta,
fenalet és ortografia correcta". 1 en nota: "Són histories tartares les
explicacions que donen de semblanca amb la forma d'un fanal: per
la flor, sembla que diuen. Quina és la flor que, amb bona voluntat,
no se li pugui trobar alguna analogia amb una fanalet!". Per a mi
el problema no és aquest perque no estem en condicions de saber
si la planta descrita per Fabra pot ser associada a alguna de les
gramínies designada amh el nom de fenal. El problema que ara ens
interessa és el de fanaleda. La font de Fabra per a aquest mot deu
ser el DAg i la font del DAg deu ser el vers de Verdaguer (Obres
111, 105): "mirant com per l'exuta fanaleda s'escorre I'aygua freda
...". El DAg diu que el mot designa el "iloc on creix l'herba dita
fanals"; ara fanals per a eil és "herba que sol menjar el bestiar
(Borredi, Centeiles)", és a dir les gramínies que ara designem per
escrit amb la grafia fenals, d'acord amb I'etimologia (Ilati FENUS 'fenc'):

3.
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són aquestes gramínies les que poden donar lloc a col.lectius, bé que
el col.lectii1 més freqüent és el plural fenals, també topbnim (Fenals,
cala i platja prop de Lloret de Mar). És ben curiós que quan Coromines
consigna fenaleda (DECat, s.v. fenc) com a paraula no registrada abans
en altres diccionaris citi com a autoritaí el mateix passatge de
Verdaguer; ho fa més extensament i seguint 1'Edició Popular de 19171925, molt corregida (Fug. a Egipte, ed. Popular 1, Cat, pig. 36).
Tot sembla indicar que la fanaleda de Verdaguer fa referencia a un
prat on abunden els fenak. De totes maneres, sigui quina sigui la
grafia, es tractaria d'un hipax.
Aquests tres noms, polleredu, xifieda i fanaleda, són els únics que
presenten una grafia o una estructura no regular, que era necessari
explicar.
Allb que aquí interessa majorment és veure com Fabra ha acollit
i ha tractat aquests col.lectius en e d a . En primer lioc podem observar
que hi són representats la major part dels arbres que a Catalunya
més freqüentment formen boscos (alzina, alzina surera, pi, roure,
castanyer, faig, om, freixe, vern, ilber, pollancre); també hi ha un
bon nombre d'arbustos (boix, arboc, arc, ginebre); menys representades
són les plantes que formen matolls i prats, hi ha un sol arbre de
verger: el taronger. Aixb respon, naturalment, a una realitat lingüística
que el qui fa un diccionari general ha d'acceptar si no vol forcar
les coses acollint arcaismes i termes d'irea geogrifica reduidissima
o bé extniient col.lectius de la toponímia. Aixb darrer ja hem dit
que Fabra no ho fa. En canvi el fet de poder disposar d'una font
escrita per a u n mot, sembla que tenia per a Fabra un gran pes
a l'hora d'acoilir-lo en el diccionari: així el mot tremoleda del qual
el DAg dóna un exemple contingut en un document d'Espinelves de
1587 ("una artiga de ginestar i tremoleda"), també I'usa Guerau de
Liost (1908), citat pel DCVB; solament d'aixb hom pot deduir que
és o era un mot viu al Montseny; el seu ús en la llengua parlada
ha d'ésser molt restringit i local pero el fet d'apareixer per escrit
és decisiu a I'hora d'acollir-lo en un diccionari general.
En el DGLC aquests compostos en e d a són definits de la mateixa
manera: "lloc plantat de + el nom de la planta en plural"; aquesta
fórmula presenta la variant "indret plantat de ..."; no sembla que
l'ús dels termes "lloc" i "indret" obeeixi a u n intent de matisació
(una roureda és u n "indret plantat de roures" i una f q e d a és un

"lioc plantat de faigs"). No usa mai els termes "bosc" (o "bosquet"
o "matoli") usats per altres diccionaris.
Una de les característiques dels col.lectius vegetals és que són
molts els que tenen un sinbnim en el diccionari.
Entre els col.lectius en -e& alguns no en tenen. Són els següents:
albereda, fanaleda flenal-), freixeneda, rebolleda, roureda, sureda,
tremoleda, uerneda.
En altrcs tres casos el sinbnim és també un col.lectiu en -eda:
arbreda / arboreda, pollancreda 1 pollereda (pollar;), salzereda 1
salzeda. El mencionat en primer terme és el prioritari; aixb vol dir
que en el DGLC salzeda és definit com a "salzereda", mentre que
salzereda és definit com a "lloc plantat de salzes". La preferencia
de salzereda sobre salzeda pot semblar una mica sorprenent ates que
en el diccionari hi ha salze pero no salzer, forma ben antiga. En
el DCVB apareix salzerar (Verdaguer) i altres formes amb -r-.
El terme en -eda (o un dels dos termes en -eda) és prioritari en
els següents casos: noguereda / noguerar, n o p s a r ; fageda / fajosa;
ginebreda Iginebrar; avellaneda / avellanereda, avellanerar, avellanar;
castanyereda / castanyeda, castanyar, castanyerar; planconeda /
planconada. També ací pot sorprendre la preferencia de castanyereda quan s'havia donat prioritat a auellamda. És clar que aquestes
coses en un diccionari que no comptava amb precedents moderns
són inevitables. També, és clar, que pot haverhi raons que se'ns
escapen.
En altres casos no és possible d'establir prioritats perque un article
ignora l'altre, per dir-ho així: boixeda / boixar; omeda / omar; pineda
/ pinar. Aixb vol dir que boixeda i boixar són definits pels mateixos
mots "lloc plantat de boixos" sense que un remeti a un altre.
En la següent serie de mots, el terme prioritari no és el col.lectiu
en -eda: alzinar / abineda, auleda; arbocar / arboceda; arsar / arceda,
arcosa; fonollar / fonolleda; lloredar / lloreda; oliuerar l olivar, oliveda,
olivereda; tarongerar / tarongereda; ullastrar / ullastreda; xiprerar 1
x~fiedai també farigolar / timoneda. En alguns casos la prioritat és
d'alguna manera matisada: així mentre que aukda és definit per
alzinar, l'article alzineda dóna la definició "lloc plantat d'alzines,
alzinar" perb alzinar no remet a alzineda. L'article noguereda diu
"lloc plantat de nogueres, noguerar, nogassar" perb tant noguerar
com nogassar són definits per noguereda.

Els diccionaris posteriors han introduit alguns col~lectiusmés en
+da; en el mateix DGLC Miracle introduí jonceda, en el DLC hi
figura pomareda (al qual dóna prioritat sobre pomar i pomerar),
grevoleda, gatelkda, nveteda, telleda, roldoreda i fins i tot rodoreda
i probablement d'altres.
Ens hem detingut potser massa cn el tractament dels col.lectius
en -eda en cl diccionari general, no per fer-ne elogis o retrets sinó
per veure quins són els mots que estan ben arrelats a la liengua
i quins són els que tenen substituts vius i quins són els que semblen
indispensables.

Aquests són els col.lectius més representats en el DGLC,
corresponent així a la realitat lingüística com a s u f i més productiu
en l'actualitat; ates el seu nombre -superen de llarg el centenarrenunciem a enumerar-los tots; només comentarem alguns aspecíes
que ens semblen rellevants.
Gairebé tots els col.lectius en -ar van ser introduits en el DGLC
per Fabra mateix, només melonar és una incorporació de Miracle
i cardassar de I'lEC.
Més amunt, en parlar del sufix +da i en establir quines eren
les formes prioritaries quan hi havia més d'una possibilitat, hem vist
que hi havia una certa tendencia a preferir les formes en -ar davant
de les formes en -e&; en tot cas eren més nombrosos els casos on
s'establia aquesta preferencia que no a I'inrevés.
Com el sufix -eda, el sufix -ar combina molt especialment amb
com és el
noms de plantes o d'arbres que presenten el sufix +a),
cas dels noms d'arbres friiiters ciiltivats, pero també amb noms de
plantes salvatges que també presenten aquest sufix. Entre aquests casos
n'hi ha alguns, no gaires, que presenten dues possibles combinacions:
amb el sufix -er(a) al radical o sense aquest sufix en el mot base.
En aquests casos, quan s'indica alguna prioritat, sembla que la
preferencia és per les formes amb el sufii -er(a) + -ar; així olivar
remet a "oliverar" i oliverur, que és la forma preferida per davant
de totes les variants (oliveda i ol~vereda),és la que du la delinició
"lloc plantat d'oliveres". Igualmcnt pomar es defineix com a
"pomerar" i pomerar és el "lloc plantat de pomeres". El cas de faígar
"lloc poblat de falgueres, falguerar" i f a b e r a r "lloc poblat de

280

WIA-REINA

BASTARDAS I RUFAT

falgueres" és semblant. Finalment per a avellanar i avellanerar i
uimenar i uimenerar no es pot establir cap prioritat perque els dos
remeten respectivament a "avellaneda" i "Mmeterar".
Sobre les formacions en -ar cal observar que aquest sufix apareix
associat també a noms de plantes que no són autbctones de la zona
de parla catalana i que s'hi han introduit relativament tard: a k í
cafetar; patatar, trumferar; panissar, blaldernorar, d a c ~ a r ;arrossar.
~
Aixb no era així amb el sufix -eda que apareix associat a noms de
planta prbpies del terreny o en tot cas adaptades des de molt antic.
També trobcm aquest s u f i associat, en molt més ait grau que
no els altres, a noms de vegetals procedents del superestrat irab:
alJalsar; arrossar; aritjolar; dacsar; carxofar i també a noms d'arbres
amb el mateix origen perb que porten el sufix -er en el seu radical:
go,rroferar l garroverar; tarongerar.
En darrer lloc entre els col.lectius en -ar cal destacar per la seva
formació particular el col.lectiu del noguer: nogassar. Aquest mot
apareix, junt amb les variants nouassar i noguessar al DAg localitzat
a "Mnntanya, Camprodon, Baget, Rocahruna" i definit com a "lloc
on se crien nogueres en gran nombre". El DCVB r e c d el mot i
la primera de les variants citant com a font el DAg, perb substitueix
la definició per un col.lectiu "noguerar" i elimina la locaiització de
Muntanya. El DGLC, sense citar fonts perb prenent segurament
aquestes mateixes, defineix nogassar com a "noguereda" indicant la
preferencia per aquesta forma de col.lectiu per davant de noguerar
i nogassar. Coromines (DECat, s.v. nou) repeteix "Nogassar (variants
nouassar,. noguessar) 'noguerada, lloc plantat de nogueres', recollit
a Muntan~a,Garrotxa, Camprodon, Baget, Rocabruna (DAg)". Aquí
la localització de la Garrotxa és nova i no és clar de quina font
procedeix.
En tot cas el que cal destacar aquí és la raresa de la formació.
Efectivament, aqui el s u f i no esta associat a cap designació del
ntiguer, ni a cap altre mot registrat en obres lexicogrifiques. Un
suposat *nogassa o *nog& no l'hem pogut trobar enlloc amb cap
significat.

4. Cal fer notar. no obstant a&, que el mot docsa; #origen irab, designara une alüa especie
boldnica abans de la inuodueci6 del blat de ntoro.
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1.4. Col.lectius femenins en -osa
La presencia en el DGLC de col.lectius formats amb el sufix
ds,en la seva forma femenina, és relativament minsa si la comparem
amb els col.lectius en e d a o en a r . Aixb és evidentment a k í en
correspondencia a la situació de la ilengua actual. En el DGLC hi
apareixen arcosa: "lloc plantat d'arcos, arcar, arceda", avetosa: "bosc
d'avets", fajosa: "lloc plantat de faigs, fageda" i, encara que no apareix
com a col.lectiu, volem remarcar la presencia de pinós -osa catalogat
com a adjectiu i definit com a "que té pins"; la mateixa definició
al DCVB (on també apareix pinosa ara com a substantiu col.lectiu
localitzat al Pirineu Oriental i a 1'Empordi i definit com a "pineda");
Coromines (DECat. s.v. pi) també situa el mot en els "Pirineus en
general, perb més de la part oriental, incloent-hi l'Emporda", el mot
no apareix en el DAg.
De les definicions d'aquests mots es dedueix que les formes en
-osa no són, en general, prioritaries; entre els col-lectius de l'arc la
preferencia del DGLC és, per aquest ordre, arcar, arceda, arcosa;
també es prefereix el col.lectiu fageaú a fajosa. Només en el cas
d'avetosa no s'estableix la prioritat entre a p e s t a forma o avetar
perque els dos articles són independents i no remeten l'un a l'altre;
la definició és la mateixa: "bosc d'avets".
A aquests cal afegir el col.lectiu avellanosa que apareix en el DLC,
definit com a "1. Lloc poblat d'avellaners, 2. Comunitat vegetal
integrada per plantes de fulla tendra i caduca entre les quals domina
l'aveiianer".

Per finalitzar aquest comentari cal fer encara algunes altres
obsewacions puntuais: eis col.lectius en -al que tenen una evident
vitalitat en els dialectes consecutius catalans (per exemple carrascal)
no apareixen en absolut representats en el DGLC; no n'hi ha ni un
sol exemple. Tampoc no estan gens ben representats els col.lectius
en -a&. En la llengua actual alguns d'aquests col.lectius, per exemple
p i d , són extraordiniriament vius en algunes zones dialectals
-a&
l'exemple que acabem de mencionar és viu especialment a la
zona central i meridional del País Valencia i altres punts de dialecte
occidental-. Tanmateix en el DGLC l'únic col.lectiu d'aquest tipus
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que apareix és planconada, definit com a "Conjunt de plancons,
planconeda". També apareixen un parell de noms que, més que com
a col.lectius vegetals, els podríem catalogar com a col.lectius de
materies vegetals com és ara brancada i espigada, perb en general
el sufii a d a és més productiu en noms deverbals. Així mateix el
sufii arn forma també col.lectius de materies vegetals més que no
pas col.lectius vegetals prbpiament dits; així trobem brancam boscarn,
brossarn, Ilenyarn, jüllam arrelarn, socam, etc. L'únic mot d'aquest
tipus que és definit amb un col.lectiu vegetal és esbarzeram
"esbarzerar" perb pel tipus de creixement embardissat i I'aspecte
d'aquest vegetal Xs faciiment associable amb els col.lectiiis abans
niencionats.
Cal destacar, finalment, que el col.lectiu rovira, que queda fora
del sistema de formació de col.lectius amb sufixos, no figura en el
DGLC d'acord amb a la seva poca vitalitat en la llengua actual; sí,
en canvi, que apareix en el DLC amb la indicació de "regional i antic".

En el Qüestionan de l'Atlas LingZtic del Domini Catala (BADMPONS-VERY
- 1993) s'hi troben cinc preguntes que fan referencia a la
forma de designar grups o col.lectius de vegetals; concretament aquestes
qüestions són la 1.330 "Una salzereda", la 1.335 "Un alzinar3',la 1.348
"Un noguerar", la 1.355 "Un pomerar" i la 1.371 "Un pinar".
Gricies a I'amabiiitat del Dr. Veny hem pogut disposar dels
materials que es van recollir en les enquestes de I'ALDC, materials
inhdits que es troben a la Universitat de Barcelona. Hem intentat
de cartografiar les respostes a aquestes cinc qüestions en quatre mapes
que incloem tot seguit; el primer recull les resposies corresponents
a les qüestions 1.330 i 1.335, el segon les corresponents a les preguntes
1.348 i 1.355, el tercer les corresponents a la pregunta 1.371, i finalment, el quart pretén mostrar la situació de conjunt resumint els
sufiios utiiitzats en cada punt d'enquesta en les cinc p r e g ~ n t e s . ~
5. Pera confeccionar els rnapea. i d'aiord amb la nostia intencM #estudiar els sufixos que formen
eul.lectiusvegetala, nrimcs hem tinguten compte les respostesque donen una formasufinadapera formar
el col~leeiiui no hem pres co consideració les respostes que consisteúen eo perifraris del tipus "un
bascde ...". "una plantada de ...'', "un hort de ...", ete. Aiib provoca que en algunis eones. per eremple
al'AltUrgeU,hohihagirnoltesresposles regiotiadesen els mapes. LaUisiodelspiintsd'enquestadcl'ALDC
es va publiwr a la revista Com ensenyar cotald als a<iuIt.~t..
Suplemml 6 (desembre 19891, p i g s 5961.

LA I'ORMACI~ DELS COL.I.EC.~IIIS HOTANICS EN LA TOPOKikIl.4 CATALAIVA

283

Dc I'observació d'aquest conjiint de material6 se'n poden ireure
algunes conclusions; apuestes conclusions haurien de constituir un
resum de la utilització dels diversos sufixos col.lectius vegetals en
la llengua viva i actual.
En el primer mapa, entre les formes de col.lectiii que designen
un bosc d'alzines, és remarcable la presencia, encara que només en
un sol punt d'enquesta (Tordera), del col.lectiu masculí aulet.
Coromines (DECat s.v. alzina) observa que aquest col.lectiu és: "avui
més o menys viu encara a tota la Selva i Guilleries" i comenta haverlo sentit com a nom apel.latiu al Montnegre (1931), Espinelves (1935)
i Joanuix (St. Hilari Sacalm) el 1961. Els llocs que assenyala Coromines
són tots al Montseny o zones muntanyoses properes. En canvi,
I'enquesta de I'ALDC revela la forma aulet molt més cap a la costa,
mcntre que en altres punts propers als assen~alatspcr Coromines
la resposta és alzinar. Sembla, doncs, que tot i la tendencia a la
desaparició dels col.lectius en ut, aulet ha aconseguit de sobreviure
en una zona del domini lingiiístic, encara que sigui una irea bastant
limitada en la seva extensió i encara que la seva supervivencia sembla
molt precaria i inestable fins i tot a I'interior d'aquesta zona (prova
d'aixb és la manca d'iinanimitat en les dades confrontades del DECat
i de YALDC).
D'altra banda, i en contrast amb la presencia de la forma a u b ,
cal comentar que
el col.lcctiu de l'alzina 2s una de les
- precisament
.
preguntes que ha aconseguit suscitar menys respostes on aparegués
el s u f i -eda (només alzineda a Prats de Molló, els Hostalets, Cardona
i St. Andreu de Llavaneres, sureda a Oix i rebolleda a Isona); a la
Catalunya Veiia i també a les Illes Balears la forma més estesa és
la corresponent al tipus alzinar, escampat per tot el territori (encara
que en alguns punts apareixen altres formes amh el s u f i -ar: a
I'Ametlla de Mar carrascar, a Benifairó c a m c a r i alcornocar, a SaUent
abellotar i a Guardamar encinar); en canvi la forma amb el sufix
a l , carrascal, és la que apareix amb una practica unanimitat en els
dialectes consecutius continentals (amh la variant, a Muro del Comtat
i Ulldecona, carrasqueral).
És també molt remarcable la presencia en una serie de punts
d'enquesta de formes que presenten el s u f i -er o -era. Aquests punts
són Castelló i Torís (carrasquer) i Fraga (carrasquera), amb el mot
base carrasca; alzinera a Saidí i enciner, com a alternativa a encinar,
a les Paüls.

284

MARU-REINA BSTARDAS I RUFU

Pel que fa als col.lectius del salze, que hem cartografiat també
en aquest primer mapa, cal assenyalar que la pregunta no ha
aconseguit de suscitar gaires respostes i que en alguns casos sembla
que s'ha produ'it una confusió en l'informant sobre la natura de I'arbre
que estava implicat en aquest col.lectiu; així la resposta a G s o l és
verneda i a Oix aweda (aixb no obstant, responen saule a la pregunta
del nom del salze); tanmateix, hem cartografiat també aquestes
respostes perque són igualment reveladores pel que fa a l'ús del s u f i
+da. Aquestes confusions i manca de respostes es poden deure al
fet que el salze necessita per créixer unes condicions d'humitat que
fan que visqui en llocs concrets, vara els rius, i aixd pot fer que
no sigui excessivament conegut.
En aquesta pregunta potser sigui especialment remarcable la
presencia de la resposta salitosa a Joc (Conflent),en primer lloc perque
revela l'ús del sufix -osa (és I'únic lloc on apareix aquest sufix per
a formar el col.lectiu de salze) i en segon lloc per la forma del radical:
el mot salit per designar el salze és propi precisament d'aquesta zona
del catali (Coromines la situa a "totes les comarques d'ultra-Aibera,
a Cerdanya i fins a Ribagorca" i la fa procedir de SALEC~UM). També
apareix aquesta base lexica a Planoles (Ripolles) on la resposta és
salitera.
En el mapa 2, on apareixen les preguntes referents a col.lectius
de noguers i pomeres, es veu clarament que el s u f i +da queda
emmarcat a la zona més nord+riental de la Catalunya Vella: la Selva,
la Garrobta, el Girones, 1'EmpordA i la Catalunya Nord. En canvi,
i almenys en aquestes dues qüestions, els dialectes consecutius, tant
continentals com insulars, manifesten una clara preferencia pel sufix
al, per bé que també es trobin en aquestes zones alguns punts amb
la resposta formada amb un sufix -ar. A la zona més occidental del
Principat no hi ha pricticament respostes a aquestes preguntes i a
la zona oriental +xcloses les comarques que hem mencionat
anteriorment- la resposta preferida és amb el sufix a r per bé que,
com hem dit, no és una zona on apareguin un gran nombre de
respostes.
És precisament per aquests arbres fruiters on les respostes que
consisteixen en una perifrasi són més abundants, potcer pel caricter
artificial que poden tenir les plantacions fetes per l'home. D'altra
banda, cal assenyalar que aquests col~lectiusestan en una gran majoria
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formats sobre el nom d'arbre amb el sufix -er(a); només en alguns
punts d'enquesta la resposta és amb un nom d'arbre sense el s u f i
-ARIUS: pomeda a Roces, pomar (a Santa Eulalia de Riuprimer i a
Casinos), manzanera a la Pobla de Roda, mansanar (a la Codonyera)
o mamanal (a Bellmunt de Mesquí).
El col.lectiu de pi ha estat la pregunta que ha aconseguit més
respostes i és també la que mostra un major nombre de sufixos
col.lectius diferents: pinar apareix molt freqüentment en gairebé tots
els dialectes menys els de la zona més nord-oriental. Coromines (DECat
s.v. pi) observa a propbsit de pinar: "s'usa en comarques nomhroses
i escampades fora del NE". També en els dialectes occidentals la forma
pinar alterna amb pinaúa, especialment a "gran part de les zones
central i meridional del País Valencia" com també observa Coromines
(DECat s.v. pi), pero també en altres punts com per exemple a la
Franja de Ponent. Pineda és la forma habitual a la Garrotxa,
l'Empordi, la Selva, el Girones, alguns punts d'Urgell i del recorregut
del Llobregat i a la Catalunya Nord. En aquesta darrera zona i en
alguns punts de I'Alt Empordh pineda alterna, a vegades amh una
distinció semintica, amb pinosa: així a Ceret s'indica que una pinosa
és més gran que una pineda; per contra a Mosset no es fa distinció
semhntica entre els dos; a Formiguera la resposta és bosc de pim
que es distingeix d'una pinetosa pel fet que aquesta esta formada
per pins més joves (remarquem també l'infi en la forma pinetosa).
En dos punts de I'enquesta, Banyoles i Tordera, apareix la variant
pinareda, ben curiosa perque presenta una doble siifiiació.
En el mapa 4, on s'assenyalen els tipus de col.lectius usats, es
pot veure clarament que el s u f i -e& (-el com ja hem dit només
apareix en un punt) es troba únicament a 1s Catalunya Vella i
especialment a les comarques de la Catalunya Nord i I'Ernpordh, la
Selva, el Girones i la Garrotxa. També apareix amb menys densitat
en punts de l'Alt Urge11 i Pallars Jussa i de l'eix del Llobregat.
D'altra banda es pot observar que en pricticament tota la zona
l és un sufix molt productiu per a formar
dels dialectes consecutius a
els col.lectius dels arbres fruiters (pomera i noguer) i també per a
formar el col.lectiu dels noms de l'alzina a la part continental d'aquests
dialectes. En canvi a les Illes Balears el col.lectiu de I'alzina
normalment es forma amb el sufix a r .
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Sobre la distribució del sufix -ar cal observar que és viu per a
formar el col.lectiu de pi a tots els dialectes consecutius (al continent
alternant amb ada).Alzinar en canvi s'estén per gran part del domini
del catali (menys en els dialectes valencians i els més meridionals
del Principat); fins i tot alzinar ha penetrat a la zona de més vitalitat
del sufix -eda.
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CONCLUSIONS GENERALS
L'objectiu d'aqucst treball és molt concret: I'estudi de la formació
dels topbnims catalans que designen un col.lectiu vegetal. D'una part
és, com hem explicat cspecialment en la nota preliminar i en el capítol
inicial, u n estudi de lexicografia toponímica i de I'altra un estudi
de morfologia toponímica perqiik hi estudiem sobretot les estructures
d'aquests noms. Els problemes han estat enfocats des del punt de
vista historie en el sentit que ens hem preocupat de rccollir la
documentació antiga i d'establir, en la mesura que ha estat possihle,
la cronologia relativa de la formació de topbnims amb I'ajuda dels
metodes propis de la gramhlicii histdrica; hcm valorat no solament
les formes documentades més antigues sinó també els contextos en
que apareixen i que soviiit, si s'examinen amb cura, diuen més del
que sembla. També hem tingut molt cn compte el principi segons
el qual el material resta, pero les teories passen.
Dins de I'estructura general d'aquest treball ens ha scmblat bé
destinar els darrers parhgrafs de cadascun dels capítols, dedicats a
cadascun dels sufixos que formen col.lectius, a extreure unes
conclusions d'allb que s'hi diu. No tindria, dones, gaire sentit reunirles ací. Pero posarem cn relleu alld que sembla de caricter més general
i farem un resuin de les coses més notables.
El primer que es posa de manifest és que les maneres de formar
col.lectius són f o r ~ avariades: el sufix -ETUM Es l'únic que en Uatí forma
directameut substantius amb significat col.lectiu. Els restants formin
dcrivats adjectius que poden substantivar-se per elisió d'un mot
substantiu, femení (SILLA, TERRA), o masculí (LOCCS). El significat
originari dels deriva& adjectius és també diferent: així el significat
de les formacions en -ARIUS és 'que produeix ...', el de les formacions
en -oses és més aviat 'abundant de...', mentre que les formacions en
-.u.E estrictament volen dir 'bo per a...', 'apte pel cultiu de...'. Encara
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que aquests significats són afins entre ells i del tot prbxims al significat
ci,l.lectiu, les diferencies expliquen no només formacions com
Puigcercós (amb aquest sufix i no amb qualsevol dels altres), sinó
també que les possibilitats combinatbries siguin diferents. Els diferents
sufixos tenen també una distribució en el temps; tots són antics, és
a dir, iiatins, perb cronolbgicament es distribueixen de manera
diferent; uns van de més a menys i altres, en canvi, han anat adquirint
vitalitat ja dins del període catali. En I'etapa que ha estat objecte
del nostre especial interes, la dels segles n a ni, les formacions en
-~m
tant en la toponímia i com formant part del Iexic comú, eren
molt abundants i sens dubte el sufix era encara productiu; avui el
s u f i per excel.l&ncia per a formar col.lectius en catala ja no és
-et o +da sinó que és ar,relativament mal representat en la toponímia
d'arrel més antiga; perb són encara vius un bon nombre de mots
apel.latius en eda.
Hem estudiat en primer iloc, precisament pel seu caricter
excepcional, els topbnims procedents d'adjectius en -M,de nombre
molt reduit; -EA no ha arribat mai a constituir-se en el domini catala
com a sufix col.lectiu amb una capacitat productiva. Tanmateix, el
col.lectiu rovira va viure durant molt de temps com a apel.latiu i
per aixb té u n pes important en la toponímia i antroponímia catalanes.
D'altra banda, la pertinenca a aquest grup de certs topbnims que
hem examinat pot ésser qüestionada.
El sufix -més en llatí el sufix per excel.l&ncia per a formar
substantius col.lectius vegetals; no ha estat mai un sufix adjecti~al.
Ha deixat una empremta clara en la toponímia catalana: els topbnims
amb aquest sufix són molt abundants i representen tot tipus de vegetals
(des d'arbres fins a herbes humils). Hem dedicat un especial esforc
a determinar I'kpoca de formació d'aquests topbnims; alguns són creats
sobre el nom catali de la planta, pero d'altres ho són sobre mots
llatins que no han perdurat en catala o sobre mots procedents dels
substrats. A A és una prova del iiarg període de vitalitat d'aquest
sufii. Hem dedicat u n llarg comentari als derivats de QUEHCUS que
ofereixen una problemitica complexa, perque el mot va sofrir des
d'epoca llatina tota una serie d'assimilacions i dissimilacions.
Respecte a les formacions en -el1 olla, hem examinat la teoria
del profesor Coromines segons la qual el s u f i seria u n reflex d'un
sufix compost -ETULUM; independentment de les consideracions que
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es puguin fer respecte a aquesta teoria, sembla cert que aquests
fitoto~bnims presenten un significat col.lectiu (cosa que es fa
particularment patent en el cas de plantes no arbbries) i també sembla
cert que aquest s u f i es relaciona estretament en el seu origen amb
el sufix col.lectiu -ETUM -ETA. ÉS també interessant observar la
distribució geografica d'aquestes formacions en -el1 i olla.
L'estudi dels fitotopbnims en -er -era presenta dificultats a causa
del ric polisemisme d'aquest sufix en el camp de la fitonímia;
tanmateix en alguns casos, ben detcrminats, la interpretació dels
topbnims formats amb aquest sufix com a col.lectius s'imposa; la
interpretació com a col.lectiu és de més difícil acceptació quan es
tracta d'arbres fruitcrs pero en alguns d'aquests casos la documentació
antiga pot contribuir a fer-ho patent.
Sobre els col.lectius en +sus -OSA hem observat que aiguns havien
de ser de formació reaiment antiga perque estan creats sobre noms
de planta que no han tingut continu'itat en catala. Moltes d'elles
conserven el seu valor adjectival en topbnims compostos (tipus
Puigcercós, Comajoncosa, etc.).
La quantitat relativament petita de topbnims en u r recoiiits abans
del final del segle xii fa creure que la seva generalització com a sufix
col.lectiu era d'una epoca immediatarnent anterior, és a dir, recent.
Són pocs els topbnims amb aqiiest sufix que hagin estat formats sobre
fitbnims desapareguts de la llengua comuna actual. Tanmateix, el
tractament fonetic d'aquest sufii en la zona del Pallars i Ribagorca
mostra que es tracta en aquesta zona de formacions antigues. Podem
dir que, malgrat ser antic, el sufix a r no era en epoca preliterAria
el s u f i per excel.lencia per a formar col.lecíius com ho és ara.
Menys present en la toponímia antiga 6s el sufii-al. Si fem excepció
del mot femaginal, ben arrelat en la documentació antiga, les
formacions toponímiques amb aquest sufix són molt poques i totes
relativament tardanes.

Fins ací el resum de les principals conelusions que figuren en
les darreres pagines de cadascun dels capítols, pero dels comentaris
que hem anat fent a propbsit d'aspectes concrets és possible
d'extreure'n d'altres sobre la relació entre els noms de les especies
de vegetals i el sufix emprat en la formació del col.lectiu corresponent.
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Aixo es posa de manifest en l'índex que hem elahorat en el qual
el nom de cada especie va seguit del nom dels col.lectius que s'han
registrat en la toponímia, cosa que permet de fer una anilisi dels
materials reunits.
Si prenem com a punt de partida topbnims que han de ser
necessiriament de creació antiga perque el fitbnim al qual s'uneix
el sufix ha desaparegut de la llengua comuna ja en epoca llatina
o protocatalana, podem fer les ohsemacions següents: existeix un derivat d ' a s c u ~ u samb el s u f i -~mr,
pero és I'única possibilitat de combinació d'un mot que ha d'haver deixat de ser sentit com a apel.latiu en el que seria el territori del catali segurameni ja en epoca
~ *msmos,
llatina. Hi ha en la toponímia derivats en -EA i en - E T de
pero no hi ha en el lexic toponímic catali *Cussanar, *Cassanal i
ni tan sols *Casanosa. El mot Quvncus té derivats en -ETUM, en -ETA
i en -osus -os,\ en la toponimia catalana, perb no en -ar o -al. Només
hi ha un derivat de *THUMUS,
Tomet amb el sufix -ETUM,
perb en canvi
són diversos i amb sufixos variats els derivats del fitbnim timó, ja
caiali. Igualment topbnims com Senhgosa o Sallagosa els hem explicat
com a necessariament antics; en canvi no hem trobat gairebé cap
cas, amb l'excepció de falgar, on un element del lexic toponímic en
-ar o -al hagués de ser necessariament i indiscutible de creació
antiquíssima.
Molts deis topbnims formats sobre un nom d'arbre fruiter no
presenten el sufix -mius en el fitbnim de base: és a dir, existeixen
els tipus avellanet i avellanosa perb no *avellaneret o *avellanerosa.
Aixb és explicable partint d'un sistema Ilatí de designació de noms
d'arbres truiters (o que donen flor o altre producte) cense el sufix
-4RruS. E1 mateix succeeix amb la toponímia dels derivats de FILN,
base lkxica que no ha deixat rasires en catala; existeix falgós -osa,
falgiLera (col.lectiu) i també falgar pero no *falguerosa o *fabereda.
De la mateixa manera obsenrem que certs noms de plantes que
han de ser d'introducció relativament moderna, com, per exemple,
els que designen especies introduides procedents del continent
americi, s'associen preferentment als sufixos -ar o a l per a formar
col.lectius. Així els col.lectius del tomaquet o del blat de moro (amb
els diferents geosinbnims que designen aquesta planta dacsa, panís,
m.illoc, moresc) són respectivament tomacar, tomaqueral (DCVB);
blutdemorar (DCVB); dacsar, dacsal (DCVB);panissar (DCVB); millocar
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(DCVB); morescar (DCVB). Alguns d'aquests fitbnims eren certament
anteriors a la introducció de la planta que designen actualment i
designaven altres especies (com en el cas de dacsa), perb tampoc cap
d'ells s'ha de considerar com a rxistent en la llengua dcs d'hpoques
remotissimes (dacsa és, per exemple, un mot prcs dc l'irab). Aquest
tipus de formacions, pero, rarament forma topbnims.
Hi ha certs tipus de combinacions que senzillament no es
prodneixen; no en totes elles és ficil o evident de veure'n els motius.
El professor Moreu-Rey observava fa uns anys: "els sufixos no
s'associen indiscriminadament amb qiialsevol paraula nucli. Així bmc
donara normalment Bniguera, i no pas *Brugueda; en canvi Boiz
/ Boizeda (i no *Boizera); com Grhol / Graoleda (i no *Grevolera),
Pi / Pineda (i no *Pinrrn), Ver11 / Verneda (i no *Vemera)" (BSO
15, 1984, pig. 42). La sistemitica d'aquestes associacions no és
evident; no sembla dependre d'aspectes biologics encara que potser
el sufix -et -eda sigui menys freqüent cn matoiis (ni bruc, ni
esparragiiera, ni falyera no s'associen a aquest sufi).
Finalment, encara que es tracti d'una cosa ja coneguda, volem
observar aquí que alguns dels topbnims que hem estudiat mostren
trets lingüístics que no corresponen al catali: així certs topbnims del
Pallars i de la Ribagor~aque, formats amb un sufix -ETühf,conserven
la -o final (Escobedo, Tremoledo, Faiedo), o els que a la mateixa zona
mostren una terminació -arre procedent #-ARE. Alglins topbnims
meridionals conserven les oclusives intervocaliques (Gatelleta, Teizeta),
trct que s'associa al mossirab de la zona.

Com hem dit aquest treball és una tesi i una tesi no és un trebaii
que es pugui donar mai com a tancat ni definitiu. Si bé alguns punts
poden ser, si més no, clarificats, el que sovint fa una tesi és obrir
noves finestres, nous temes d'estudi. Heus ací algunes coses que el
treball que presentem ens ha suggerit que caldri estudiar amb més
profunditat.
No era l'objectiu d'aqiiesta investigació d'estudiar la fitonímia
catalana i les seves bases etimolbgiques perb en moltes ocasions ens
hem vist obligats a fer observacions diverses en aquest camp. Hem
observat que, si bé entre els derivats que hem estudiat hi ha certament
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noms de planta procedents del substrat, són molts els noms d'arbre
o de plantes que conserven el seu nom llatí; aixb ens fa veure
l'empremta profunda de la llatinització en el nostre país.
En alguns moments del nostre trebaii hem parlat d'aspectes
morfolbgics relacionats amb els semantics per fer veure quins eren
els mecanismes de creació dels fitbnims catalans; hi ha una reflexió
particular a propbsit del sufix -ARIUS -UIIA. En altres moments ens
hem aturat en reflexions sobre antics fitbnims que eren presents en
la llengua en el moment de la creació de certs topbnims perb que
han desaparegut del cabal lexic del catali.
La categoria funcional dels mots, és a dir la funció com a apel.latius o com a topbnims que poden presentar els col.lectius vegetals,
i especialment la frontera subtil entre aquestes dues funcions ha centrat
també una part del nostre treball. Especialment disposar d'un repertori
relativament abundant de documentació d'hpoca preliteriria ens ha
permes en alguns casos d'observar les vacil.lacions que es produeixen
en la fiació dels toponims. L'establiment de criteris per a la
determinació de les funcions dels col.lectius botanics que apareixen
en textos del baix llatí catali i altres aspectes de la interpretació
d'aquests textos han estat també objecte de comentaris, pero potser
aquest aspecte mereix un estudi especial.
Així mateix les relacions entre toponímia i antroponímia i els
mecanismes d'interrelació entre aquestes dues classes de noms han
estat objecte d'una reflexió més aviat tebrica, pero tenim intenció
d'estudiar-los amb més profunditat i amb exemples concrets quan
properament en tindrem ocasió.
Tots aquests aspectes no eren en principi en el nostre centre
d'interes més especial pero han constituit el complement i també a
vegades la base necessaria per a poder dur a t e m e d'una manera
satisfactbria l'objectiu principal d'aquest treball.

El treball realitzat ens fa veure, una vegada més, perb amb noves
perspectives, com és de rica i variada la fitotoponímia catalana i també
com és de necessari d'erigir-ne un repertori monumental que permeti
la confecció d'atles i fer estudis estadístics sobre freqühncies i extensió
dels mots registrats. Certament aquest estudi pot contribuir a
l'establiment d'un corpus de fitotoponímia catalana, pero no era

LA FORMACI~DELS COL.LECTIUS B O T ~ I C EX
S LA TOPON~MIACATAUNA

297

aquest el seu objectiu, central sobretot en aspectes lexicogrifics i
morfolbgics. Fer patent la necessitat de disposar d'un corpus que
reculli tota classe de fitotopbnims és potser una de les conclusions
d'aquest treball, encara que no era aquesta la que cercivem. És clar
que la riquesa de la fitotoponímia esti en proporció a la riquesa
de la flora del domini catala, especialment del primitiu domini del
catala, país abundant de boscos, conreus i de clima variat, pero
sobretot abundant de boscos; i aquesta riquesa de la fitotoponímia
catalana també deu estar en proporció a I'esperit observador i a
I'actitud envers la naturalesa dels homes que l'han habitat i l'habiten.

FONTS DOCUMENTALS

E1 sistema d'abieviatiires que hem fet servir per a citar documents antics
és el mateix qiie I'iitilitzat en el GMLC: s'indica, en primer lloc, la data
del document i, seguidament, la font. En els casos en que les fonts no són
biiidades en el GMLC, hem creat noves abreviatures seguint iin sistema
similar. Les abreviatiires iitilitaades són les segiients:
Abadal, ECuixi, ap. xx, pig. m: R. ~ ' . ~ B A D AiI ~\ r i ~ ~ r .Com
s , n e k i com crein
im grun monestir pirenenc abans de E'any mil. EixaladmCuka. Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1954. [S'indica el número de
l'apendix documental i de pagina.]
ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó. S'indica la signatura del document.
ACondal m, pig. m:F. UDTMMARTOREI.~.,
El archivo corcdal de Barcelona
en los siglos ru-u. E.~tudio crítico de sus fondos. Barcelona, 1951.
[C'indi~ienel niimero de document i de pagina.]
ACUrgell: S'indica la data del pergamí.
ACUrgell, Cart. X m, f. xx, col. x: Arxiu Capitular d'urgell. Cartulari de
la Seu #Urge11 (Liber dotaliorum ecclesiae Urgelliensis). [S'indica el tom,
número de dociiment, foli i columna.]
ACVic: Arxiu Capitular de Vic. S'indica la signatura del document.
ACVic, LDot. f. m, col. m: Arxiu Capitular de Vic, Liber doEutationum de
la catedral de Vic. [Se citen els números de foli i columna.]
AHTerrassa: A n i u Histbric de Terrassa. Sindica la signatura del document.
Alturo, Sta. Anna XX m, pig. m: J. ALTURO i PERUCHO,
L'arxiu arctic de
Santa Arma rle Barcelonu del 942 a l 1200 (Aproximnci6 histdricolingüística). Barcelona: Vundació Noguera, 1985. 3 vol. [Se cita el vol un^,
i els números de document i de pagina.]
AMontserrat, Perg. Bages, n b : Arxiu de I'Abadia de Montserrat. [S'indica
la serie i el número de document.] En el cas dels documents editats
per J. Dan& (Danés i Torras, Josep, "Documents comunicats per ..."
en AnnlPrta Montserrutemia 5, 1922, pigs. 441448) s'indica l'autor de
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Col.lecció diplomatica del monestir de
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número de document i la pagina.]
Baraut, DocUrgell m, (Urgellia x, pig. m):
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1875 (vol. 11, V).
Junyent, DipVic xx, pig. xx: E. J u ~ T Diplomatan
,
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Ruscinonis et circumjacentinm populorum ab anno 817 a d annum 1258.
Parisiis: Stephanus Baluzius, 1688. [S'indica el número d'apendix
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VII, 1913-1914, pags. 385407 i 485509. [S'indica el número de
document i de pagina.]
MNHistoricas XX, ap. m, pag. m: F. MON~ALVATJE
Y FOSSAS,Noticia
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PallarsMedinaceli x, pig. xx: M. RMNAMARTIN,"Documentos de Pallars en
el Archivo ducal de Medinaceli" en Miscelánea de estudios dedicados
alprofesorAntonio Marín Ocete. Granada: Universidad de Granada, 1974,
tom 11, phgs. 911-920. [S'indica el número de document i de pagina.]
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Aquest índex esta estructurat de manera que s'han creat unes
entrades on es recull la base dels fitotopbnims estudiats (el fitdnim
catala o la base etirnoldgica sobre la qual ha estat format el topbnim
quan aquesta no té continuadors en catala o quan el topbnim sembla
format directament sobre aquesta base) i segueixen els elements del
lexic toponimic que s'han creat amb els diferents sufios sobre aquesta
base. Donem separadament les formes masculines i femenines. Cal
tenir en compte que aquest no és u n índex de topbnims: és a dir,
no indiquem ni la situació ni el nombre d'ocurrencies ni cap altre
detail sobre cada formació, sinó que només donem constancia de la
seva existencia. Aixb no obstant creiem que aquest índex pot servir
per a veure el tipus d'associacions que es produeixen entre noms
de plantes i els diferents sufixos col.lectius i la productivitat en aquest
sentit de cada fitbnim i aixb és molt útil de cara a les conclusions
d'aquest treball.
'auró'
Lleret
Aceredo
Aceredol

ACER

AESCUI.IIS ' I O U ~ ~ '

Esclet
aladem 'id.'

Aladernet
Ladarneda
Lademosa

'id.'
Aibereda
Aiberet
Aibarells

alber

*ALBURW

'halec'

Albornar
a r a n y ó 'id.'

Aranyonet
a r b o c 'id.'

Arbocar
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argelaga 'id.'
Argelagar
Argelagosa
Argelaguer
Argelaguet
avellana cat. ant. 'aveilaner'
Aveilaria
Aveilarieda
Aveilanedeil
Aveilanet
Aveilanosa
avet 'id.'
Avetosa (Bedosa)
b&Eec'id.'
Baladar
Baladós
Baladosa
Balaguer
be$ 'hedoll'
Beceda
Becet
bedoll 'id.'
Bedollera (Bude-)
boix 'id.'
Boix
Boiaeda
Boixedell
Boixeder
Boixedera
Boixedo
Boixadors
Boixosa
Boixós
brwc 'id.'
Bruc
Brugós
Brugosa

Bruguer
Bruguera
Bmgueroi
Bmgueroles
canya 'id.'
Canedell
Canós
Canya
Canyet (Canet)
Canyelies (Canelles)
card 'id.'
Cardedo1
CardeU
Cardet
Cardós
Cardosa
cardó
Cardoneda
Cardonet
c a t a n y a cat. ant. 'castanyer'
Castanya
Castanyedell
Castanyera
Castanyet
Castanyola
cebolla 'id.'
Sabolleda
c e p d a 'cicuta'
Cegudet
'cirerer'
Ceret
Cireset

CERASEA

'ilimona'
Cedret

ClTRUS

clop 'pollancre'
Clopeta
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codony cat. ant. 'codonyer'
Codony
Codonyera
Codonyet
c o n 'corner, corriera'
Cornella
Cornet
Cornndell
Cornudella
coscoll 'id.'
Coscoll
Coscollar (Coscunarre)
Coseollera
Coscollet
Coscollós
Coscollosa
escoba 'ginesta, balec'
Escobet
Escobedo
Escober
espina 'id.'
Espinosella
Espinosa
espigo1 'id.'
Espígol
Espigolet
Espigolell
Espigoler
espinalb 'arc blanc'
Espinalb
EspinaLbet
Espinabell
estepa 'id.'
Estepera
évol 'id.'
Aulet
Evolar

faig 'id.'
Faja, la
Fagedes
FARRAGO -AGINIS

Ferraginal
fe 'fenc'
Feneroles
Feners
Fenosa
&era 'id.'
Figueral
Fieres
Figuerola
Figt~erosa

~ m x'falguera'
Falgar
Falgós
Falgosa
Falguera
Falgueroles
fono11 'id'
Fonogedell
Fonoll
Fonoiiar
Fonolleda
Fonollera
Fonollet
Fonollosa
frelIe 'id.'
Freixenet
Freixeneda
Freixet
Freixeda
gargalla 'id., especie de pi'
Gargalla
Gargalleda
Gargailúa
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gatell 'id.'
Gatelleda
gavama cat. ant. 'gavarrf
Gavarra
Gavarrell
Gavarrella
Gavarrera
Gavarret
Gavarrós
ginebre 'id.'
Ginebrar
Ginebreda
Ginebrell
Ginebret
Ginebrós
Ginebrosa
ginesta 'id.'
Ginesta
Ginestar
Ginester
Ginestet
Ginestós
Ginestosa
gram 'id.'
Gramenet
grevol 'id.'
Grevoleda
Grevolera
Grevolet (Gresolet)
Grevolosa, la

11.m 'alzina'
Aldosa
Alzinella
AuledeU
Aulet
Olzeda
Olzet
Olzinelles

mcus 'jonc'
Joncadella
Joncars
Joncet
Jonquera
Jonqueroles
Junqa, la
Juncaral
Juncosa
*KASSANOS 'roure'

Cassanedill
Cassanelles
Cassanet
Cassanya, la
Cassanyola
'Uastá'
Llastarri
Llestanosa

*MTO

L I L I ~ I'lliri'

Lillet
'Ui'
Liinars

LINUM

Eledó cat. ant. 'Uedoner'
Uedó
Lledonosa
Llentiscle 'id.'
Estinglars
Llentiscle
Llentiscleda
Llentisclell
Llentisclosa
Elor cat. ant. 'llorer'
Lloreda
Llorell
Lloret
LUCURER

Llubriqueto
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melga 'id.'
Melgosa
menta 'id.'
Mente1
mil1 'id.'
Millet
molsa 'id.'
Molsosa
NAPINA

Nabiners
nespla cat. ant. 'nespler'
Nespleda
Nesplosa
NLX

hoguera'
Noet
Noguera
Noguereda
Noguerola

oliva a t . ant. 'olivera'
Olivar
Oliveda
Olivella
Olivera
Olivet
om 'id.'
Omet
Omell(s)
Olmeda
Olrnatell
Olmedella
ortiga 'id.'
Ortigós
Ortigosa

pi 'id.'
Pinya
Pineda

Pinedell
Pinell
PineUa
Pinosa
Pinós
poll 'yoiiancre'
Pollós
Pollosa

'pollancre'
Poboleda
Poblet

POPU.US

poma cat. ant. 'pornera'
Pomar
Pomeda
Pomet
Pomereda
préssec cat. ant. 'presseguer'
Pressegueda
Presseguera
Pressegosa

pmna cat. ant. ' p ~ n e r '
Pruneda
Pmnelles
Pmnet
piímyó 'id.'
Prenyanosa

QmRcus 'alzina'
Cer4s)
Cerceda (Cerqueda)
Cercet (Cerquet)
Cercedol
Cercosella
Cereosa
Cercós
*QUERCONE 'alzina'

Cerconeda
Cerceneda
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ROBUR 'roure'

Rovira
Rovirola
Rovirós
Rovirosa
Rovirassa
Roureda
Rouret
Rourell
roldor 'id.'
Rodoreda
Redoneiia

'espina'
Sentigosa

SENTES

sisca 'id.'
Siscar (Siscarri)
Sisquella
Sisquer
S P ~ G U S'esparreguera'

Esparreguera
'servera'
Sorbet
Sorbera

SUIUUS

roma 'romeguera'
Romedo
Romegosa
Romeguera

sorolla 'id.'
Soroilera

rornaní 'id.'
Romanet (Ramo-)
Romaneda (Rame)
Romenell

teu; 'id.'
Teixeta

rosa 'id.'
Roset
'salze'
Salít
Saldes
Salzet (Saldet)
Sauleda
Saulet
Salaar
Salzedella
Salitúes
Sallagosa

SALLX

sorro 'id.'
Sarret
'sBgoll
Segalar
Segaler

SLC*LE

suro 'alzina surera'
Sureda

te11 'id.'
Telleda
Tellet
Telledella

~mnim'farigola'
Tomet
timó Yarigola'

Timoneda
Timonel
Timonal
tremol 'id.'
Tremoleda
Tremoledo
Tremolosa
ullastre 'id.'
Ullastret
Ullastrell

1.A ~ Y ) H M > \ C IDELS
~
COL.LECTIUS

uern 'id.'
Verneda
Vernet
Vernedell

BO.I.ANICS

EN LA

tiinya 'id.'
Vinyet
Vinyer

TOPONIMLA

CATmA
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Aquest índex inclou els topbnims catalans que han estat
mencionats en aquest treball amb la seva locaiització segons les unitats
administratives. Hem indicat preferentment la forma actual d'aquests
topbnims i, quan ho hem pogut fer, ja no hem inclbs en I'índex
les formes antigues que es documenten del mateix topbnim. Els
topbnims pels quals només disposem de documentació antiga els hem
indicat amb una creu i en aquest cas ens hem limitat a indicar una,
la més antiga o la que ens ha semblat més representativa, de les
formes antigament documentades. No hi són indicades totes les
pagines en que apareix mencionat el topbnim sinó solament aquelles
en que se'n fa l'estudi o una referencia especialment significativa.

Agreolet, 1' (Aós, Civis, Alta Cerdanya),
108.
Agrevoled, torrentem de
BerguedH), 108.
Aladernet, Sani
Bsges), 74.

+

(Saldes,

Aldosa (Macana, Andorra), 208.
Alzinela, ipsa + (Olesa de Moniserrat,
Baix Llobregat), 163.
Aranyonet (Gombren, Ripolihs), 76.

d' (Balsaren~. Arbocar.
del Penedesi. 237.
. . I' \IArinvonet
,

Albarellos, ipsos + (ErampmnyA. Cava.
Baix Llobregat), 163.
Aibareiis (Argeniola, Anoia), 162.
Alhereda, i' (Sant Martl de Tous, Anoia),
Alboret (Toes, Conflent), 76.
Albomar. 1' (Santa Oliva, Baix Penedes)
236.
Aldosa, 1' (Ransol, Andorra), 208.

Argelagers + (Timega, Urgeii), 184.
Argelagosa +
208,
Argelaguer (Garrotxa), 184.
Argelaguet (Cuides de Montbui, Valles
Occidental), 77.
Argilagare + (Pdars). 237.
Argilageros + ("pague" del Berguedi),
183.
Artedo, con d' (Bivils, Alta Ribagorp),
109.

Astinglosa, 1' (Gandesa, l'errn Alta), 225.
Auledell (Maresme), 257.
Aulct I'(Susqucda, Osona), 79.
Aulei (Sopeira, Alta Ribagorca), 77.
Aurires, Les (Sanaüja, Segarra), 182.
Avellana, 1' (les Preses, Garrobra), 79.
Avelianedas, ipsas + (comtat de Barcelona), 79.
Avellanedell (VaUespir), 257.
Avellanet (Montferrer i Castelibb, Ait
Urgell), 79.
Avcllwci (el8 Masos, Confleiit), 80.
Arcllanet, San1 Jaan d' (Baga, Bergueda),
80.
Avellanet + (Terrassa, Valles Occidental),
80.
Avellanets + (VuUBs), 80.
AveUanosa (Riner, SoLsones), 209.
h e r e d o + (val1 de Cabó, Ait Urgell), 73.
Azeredol + (Nargó, Ait Urgell), 252.
Azeret (vaU de Cabó, Ait Urgell), 73.
Baladar, 210.
Baladós, Plan8 (Sallagosa, Alta Ccrdiinya),

210.
Bnladosa, la (Vallcebre, Berguedi), 209.
Baladosa, la (Estavar, Cerdanya), 209.
Buladrosa (Matamala de Capcir), 209.
Balaguer, prrts de (Ccrdanya), 184.
Balatosa, la (Censa, Conflent), 210.
Beeet, Lo (Puigbd-lador, Conflent), 81.
Bedoga di\dons, la (Pont de Suert, Alta
Ribagoria), 207.
Bedollera (Cerc, Alt Urgell), 184.
Bedosa, la (Sant Juan de les Fonts,
Gurrabta), 209.
Bernedo + (Bar, tUi Urgell), 143.
Boix, el (Solsona, Solsones), 18.
Boixadors (San1 Pere SaUarinera, h o i a ) ,
265.

Boixeda (coll, Ripoll&sGarroha), 81.
Bokedell, 258, 265.
Boixedo, barranc de (vaU Ferrera, Pallars
Sobid), 82.
BoÚÓs, Pujo1 + (vall d ' h , Vii'ilanova de
I'Aguda, Nog.), 210.
Boixosa; la (Sallent, Bages), 2 10.
Boxeda + (Baix Llobregat), 82.
Boxedera + (la Seu d'UrgeU, Ait Urgell),
264,.
Boxedera, ipsa coma de
Urgell), 265.

+

(Cabó, Alt

Brucarias + (Rifi, Viiamajor, Valles
Oriental), 187.
Bruchero, ipso + (Savassona, Osona), 186.
Brug + (hoia), 19.
B r u p r i a + (Domeny, Sant Gregori,
Girones), 186.
Brugós, Mont (Maresme), 210.
Brugosa (les Borges Blmques), 210.
Brugoso, eolle +, 210.
Bruguera (Rihib. de Freser, RipoUes), 186.
Broguera (Castellar dcl Vallea, Vdl.
Occidental), 187.
Briigiieral, cl (Palafrugrll, B a k Empordi),
255.
Brugueroles (Mieres, Gnrrotxa), 255.
Briiguers (MaiB dc Montcal, Garraha),
186.
Bniguers (Gavi, BaU Llobregat), 186.
Budellera (Vallvidrera, Barcelon&s), 184.
Buxeres, Can (I'Hospitalet, Barcellonks),
23.
Buxeta, ipsa + (Codalet, Conflent), 81.
Cadapués (Alt Emporda), 30.
CarnpRamonet (Andorra), 128.
Canadello, lo (Ascó, Ribera d'Ebre), 259.
Canedell (Viladecavalls de Calders, Bages),
259.

Canedell (Santa Colama de Farners,
Selva), 259.

Cassanyes, les (Terrats, RosseUó), 49.
Camanycs (Fcnolleda), 49.

Canedo (Lladorre, Pallars Subira), 82.

Cassanyola, 254,.
Cassinyola (Biscara, Baix Ernporda), 49.

Canelles (Navata, Alt Ilmpordi), 1.55.
CaneUes de Segre (Figols d'OrganyA, Alt
Urgell), 155.
Canil (Montayt de Fluvii, Garroba), 83.
Canet (Rosselló), 84.
Canet d'Adri (Gironhs). 84.
Canet de Mar (Marcsmi), 84.
Canet de Verges (BaW Empordi), 84.
CiiniiedeUo, ipso (Sobirats-La\it. Penedes),
258.
Canós, el (Plans de Sió, Segarra), 210.
Canya, la (Carroha), 60.
Canyelles (Garraf), 1.56.
Canyelles, coli de (Vilajuiga-Llan~a,Al1
Emporda), 155.
Canyelies (Barcelona, Bareelnnes), 155.
Canyelles (Lloret de Mar, Selva), 155.
Canyet (Sta Cristina #Aro, UaW Emporda),
84.
Canyet, (Badalona, Barcelones), 83.
Canyet, el (CasteUbisbal, Valles Occidental), 83.
Cadhdol, 254.
Cardell (Baix Cinca), 170.
Cardet (Barruera, Alta Hibagor~a),85.
Cardonetos, ipsos + (RipoUes), 85.
Cardós (Pallars Sobid), 2 11.
Cardosa, la (Preiiyanosa, Segarra), 211.
Cassanedüi, 257, 262.
Cassanelles, 150.
Cassanet (Cerdanya), 85, 257.
Cassanna + (Valles), 50.
Cassanya (Fontanet, Baix Emporda), 49.
Cassanya, la (Sauló, Alta Cerdanya), 49.
Cassanya, la (Argelers, Rosselló), 49.

Castaniola

+

(Osona), 51, 261).

Castaniola + (Valles), 51.
Caswnya, la (el Briill, Osona), 50.
Cacranyedcll (Vilanova de Sau, Osona),
51. 257. 259. 269.
Castanyera, font. de In (Envaig, Nta
Cerdanya), 188.
Castanyet (Santa Coloma de Farners,
Selva), 87, 257, 259.
Castanyola, 254.
Casanel + (Conflent), 86.
Cedret, Sant Pere de (Tor de Querol, Nta
Cerdaiiya), 87.
Cegudet (Ordino, Andorra), 87.
Ceri ( N t Urgell), 88.
Cerced + (PaUars ?), 90.
Cereeda + (Ccrdanyii), 89.
Cercedol (CasteUbh, Alt Urgell), 253.
Cercedol + (Salallacera), 254.
Cercenedes, mas de (Osor, Selva), 93.
Cercet (FullA, Conflent), 90, 254.
Cercho Sancto + (Pallars), 89.
Cerchosa, ipsa + (Castellar de: n'Hug,
Bergueda), 21 3.
Cerchoso, solano + (Castellar de n'Hug,
Berguedi), 213.
Cereoneda + ( v d d i Broca, Cerdanya), 92.
Cereoneda + (Valles Occidental), 93.
Cercosela, ipsa + (Nopera), 263.
Cercs (Bergueda), 88.
Ceret (Vallcspir), 93.
Cerqueda + (Castellbh, Alt Urgell), 90.
Crrvera (Segarra), 202.
Chaned + (Torrefera, Segarra), 84.
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Channedel (Barberi), 258.
Choscoiar (Cerdanyola, Valles Occidental), 238.
Choscoieram, ipsarn +, 188.
Ciresedo, villa
Cirgoso, Pugo

+
+

(Vidri, Ripolles), 94.
(Osona), 212.

Clopeia (Espot, Pallars Sobir.4). 125.
Clopeta, la (Isavarre, Sorpe, Pallars SobLA),
125.
Codonarios + (Cerdanyola, Valles Oecidental), 188.
Codony ( )
Codonyera, la (Matarranya), 188.

Curniidellos + (Maresme), 260.
Darneda, Font de la (Ugem, Alt Urgell),
74.
Dernogues, val1 de les (Juncosa de les
Garrigues), 223.
Desvern, Sant Just (Bareelonis), 25.
Elzeda + (.4rhúcies, Selva), 120.
Elzinelies + (Terrassa, VallL Occidental),
164.
Esclet (Cassd de la Selva, Gu.ods), 95.

Codonyet, Sant Jaume de (Montmajor,
Berguedi), 94.
Cogo~em,rnontem +, 270.
Cogullosa, pie de (Can*), 270.
Comajuncasa (Llobcra de Solsonic), 222.

Escobed + (Santa Maria d'olvan, Berguedi), 96.
Escobedo (serra de Nyis, Aneu, Pallars
Sobiri), 96.
Escohers, Pratum d' + (Meii, Urgell), 189.
Escohet (Araós, Alins de Vdferrera,
Pallars Sohira), 96.
Esparreguera (Sora, Osona), 190.

Cornellas, ad ipsas + (PLa de Sant TLs,
Ait Urgen), 156.

Esparreguera (Bak Llobrept), 190.
Espígol, 1' (Tornabous, Urgell), 157.

Cornet, Santa Mana de (Sallent, Bages),
95.
Cornudell, Sant Joan de (Berguedi), 260.

Espigolid + (Fulli, Conflent), 97.
Espigolell (Claravalls, T.4rrega, Urgell),
157.

CornudeUa de Valira (Aita Ribagorw), 259.
Cornudella (Sant Jaume dels Domenys,
Bak Penedes), 260.
Cornudella de Montsant (Priorat), 260.
Casioera ( R i b a p r ~ a ) ,188.
Coscolera, ipsa + (Oliana, Nt Urgcll), 188.
Coscolioso, puio + (Gurb, Osona), 213.
Coscoll, ipsa +, 19.
Coseoliera (Vilanova de Moii, Noguera),
189.
Coscollet (serra d'Aubenc, Ait Urgell), 95.
Coscollosa (Castelló de la Plana, Plana
Alta), 214.
Cosu>llosa (Pallargues, Segarra), 213.
Coscunarre (Isavarre, Sorp, Pallars Sobird),
236.

Espinabell (Molló, Ripollhs), 170.
Espinalb, 1' (Tukén, Alt Urgell), 18.
Espinalbet (Berguedi), 97.
Espinosa (Dbrria, Toses, Ripolles), 213.
Estanoses, les (Vallespir), 224.
Estepera, ipsa + (Caldes, Valles Occidental), 190.
Estinclells ( )
Estinglars, els (Garrigues), 161.
Estinglells, els (Verdú, Ait Urgell), 161.
Eures (Sant Maurici de la Quar, Berguedi),
26.
Evolare, ipso + (Terrassa, Valles Oecidcntal), 238.
Evolosa +, 216.
Faga, 53.

Fagedes + (Estoer, Conflent), 97.
Fagiam, nllare ("pagus" de Girona), 52.
Falgars #en Bas (Joanetes, Garroba),
239.
Falgars, serra de, 239.
Falgars (Beiida, Garroba), 239.
Ftilgons (Sant Miquel de Campmajor,
Girones), 217.
Fulgós (Serrallanga, Vallespir), 218.
favare, ipso + (comtat de Barcelona), 239.
Felearias + ("pagus" de Girona), 191.
Felgari + (comtat de Girona), 238.
Fclgars + (Vallespir), 239.
Felgera, ipsa + (Urgell, Castellbb, Alt
Urgcll), 191.
Felgera + (Domeny-la Bastida d'Hortó, Alt
Urgell), 191.
Felgera, torrent de +, 191
Felgosa, coma + (vall de Broca, Alt
Urgell), 217.
Felgosa, coma + (vall de Mierns, Garrotra),
217.
Felgoses + (Sant Martl Sarroca, Alt
Penedes), 218.
Fenals (Llore1 de Mar), 277.
Fenellua, la (Fígols de la Conia, Pallars
Jussa), 219.
Fener, el (Andorra la Vella), 192.
Feneroles (Alt Urgell), 255.
Feneros + (Argolell Ait Urgell), 192.
Fenirs (Anserall, Alt Urgell), 192, 255.
Feners (Enveig, Aita Cerdanya), 192.
Feners (Saldcs, Rcrgueda), 192.
Fenosa, ipsa + (Rialb, Noguera), 218.
Fcnosas, ipsas Lannas + (Sant Boi, Raix
Llobregiit), 218.
Ficarias + (Bergiiedi), 193.
I(lgols, 29.
Figucrcs (Alt Empordi), 29, 193.

Fignerola de Meia (Fonfflonga, Noguera),
256.
Figuerola d'Orcaii (Isona, Pallars Jussa),
255.
Figucrola del Camp (Alt Ciimp), 256.
Figuerola (Llanera de Solsones), 255.
Figiierola (Begues, Baix Llobregat), 255.
Figueralcs (Fontcoberta, Gironhs), 29,
256.
Figueroleta (Piles de Gaii, Conea de
Barberi), 255.
Figuerosa (Tirrega. Urgell), 29, 219.
Fogars de Montelús (Valles Oriental), 239.
Fogars de Tordera (Selva), 239.
Folgosa

+

(comiat de Berga), 218.

Folgueroles (Osonii), 256.
Fonelledo + (Terrassa, V d e s Occidental),
04
2,.

Fonogedell (Cascerres, Bergueda), 260.
Fonoiar, ipsum + (Erarnpninya, Gavi,
Baix Llobregat), 239.
Fonoledes

+

(comtat de Berga), 98.

k'onoleto + (Alminar, Segna), 99.
Fonoll, el (Vilanova de I'Aguda, Noguera),
18.
Fonolleres (Llagostera, Girones), 194..
Fonollores (Parlava, Baix Empordi), 194.
Fonolleres (Granyanella, Segarra), 193.
Fonollet (Montanissell, Alt Urgell), 99.
Fonollet (Piiig-Reig, Bergueda), 98, 260.
Fonollet (Sant Bartorneu del Grau,
Lliivnes), 99.
Fonollosa (Bages), 2 19.
Funollosa, la (Cabra del Camp, Alt Camp),
219.
Freginals (Montsia), 248.
Frekeneda (Siint Pere de Riudebitlles, A ~ I
Penodes), 100.

Friixenet (Areny de Nogiiera, Alta
Rihagorw), 100.
Freixenet (Camprodon, RipoUhs), 101.
Frekcnit de Segarra (Sant Guim de
Freixenet, Segarra), 10 1.
Ereixenet d i Solsona (Riner, Solsones),
101.
Fresneda (Matarranya), 100.
Frexaneda + (castell de MerlFs, Bergueda),
100.
Frexaneda
100.

+

(Llinars, Valles Oriental),

Cavemela, ipsa

+

(Alas, Alt Urgell), 158.

Cenebrar, ipso + (Aiguamúrcia, Alt Camp),
240.
Genebreda + (Bak Llobregat), 104.
Cenebrello, ipso + (Estoer, Conflent),
159.
Genestar, Pug de + (St. Lloren$ Saviill,
Valles Occ.), 240.
Gencatar, ipsum

Genestero
Gcrdeuera
194.

+
+

+

(Barcelona), 240.

(Osona), 195.
(vall de Lavansa, Alt Urgcll),

Cargaleda, ipsa + (Caetellar dc Tost, Alt
IJrgcll), 102.

Cinabreda, cingle de la (Mallorca), 70.
Ginebrell (vall de Roi), 159.
Gargalla, ipsa + (Casteiibb,
Alt Urgell),
-6inebret,-el
(Sant-Pan-de-Segú~ies,~
103.
Ripolles), 106, 220, 269.
Cargailua, barranc de la (Castissent,
Cinebret, Sant Grsu de (Berguedh), 105.
Pallarfi Jiiasi), 207.
Ginebrós, puig (Sant Marti de Cambrils,
Carrigós (Santa Maria d'0lasl Osona),
Oden, SolsonCs), 220.
220.
Ginebrosa, la (Munelec, Conflent), 221.
Gateleda, ipsa + (Santes Creus, AiGinebrosa,
collada de la (Camprodon,
giiamúrcia, Alt Camp), 103.
Ripolles), 221.
Catelledes, font de les (Sta. Fe del
Ginebrosa + (el Ginebret, Sant Pau de
Montseny, Vall. Or.), 103.
Segúries, Ripolles), 220.
Gatelleta, font d i la (St. Magí de
Cinebrosa, la (Matarranya), 221.
Brufaganya, Conea de R.). 103.
Ginesta,
la (Torrefeta, Segarra), 18.
Gatelletes, les (Aiguamúrcia, Alt
Carnp), 103.
Cinestar (Ribera d'Ebre), 240.
Gavarncto + (Lavansa, Alt Urgell), 104. Cinestar (Si. Gregori, GironCs), 240.
Gavarra, ipsa + (Cranollers, Valles Oricn- Cinestarre (Esterri de Cardós, Pallars
tal), 159.
Sobiri), 195, 236, 240.
Cavarra (Col1 de Nargó, Alt Urgell), 159. Gine~tet(Sara, Osona), 106.
Gavarra, ipsa + (Olerdala, Carraí), 159. Ginestosa (riera), 221.
Gavarrella, ipsa + (Toló, Fallan Jussa), Ginestosa, la (Molló, Ripollds), 221.
158.
Ginestrets (Gandeca, Terra Alta), 106.
Cavarrera, fonte de + (Arcalis, Pallars
Sobiri), 194.
Gavarret + (Salallacera, Valles), 104.
Gavarrós (Guardiola de Bergueda), 103,
220, 268.

Ginestuso (Alta Ribagorca), 222.
Gramenet (Isona i la Conca Della, Pallars
.lussaj, 107.
Gramenet, Santa Colorna de (Barcelones),
106.
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Gramenet de Beraiiui (Torre de Cabdclla,
I'allars Jussa), 107.

J i i n ~ a ,toscal de la (Noves de Segre), 59.
Juncaral, ipso + (Oden, Solsonis), 249.

Cramerielo + (Sant Cvist6for de Salinoves,
Riaib, Nopera), 107.

Jiinchario

Cramós (la Parroquia d'Hortó, Alt UrgeU),
41.

Junquera (la Pobla de Cémoles, Carrigues),
197.

Cranada, la (Alt Pcnedk), 170.

Kassaiu, ipsa + (ComeUd de Terri, GironEs),
SO.

Granadella, la (Garrigues), 170.
Crcsolct (Saldes, Rerguedi), 107.
Greulera (Illa, Rossnlló), 196.
Grevalosa (Castellfollit del B u k , Bagis),
222.

+ (Orrit, Sopeira, Alta
Ribagorqa), 196.

Kassaneto + (Conflent), 86.
Kastagnaria, ipsa + (Osona), 188.
Kañranias + (Urgell), 51.

Crevoleda (Saldes, Berguedi), 107.

Ladnrnedo (Serenyana, Rassilla, Alt
Urgcll), 74.

Crcvoleto + (Vilada i Espona, Berguedi),
108.

Ledeniosa, ipsa + (Urgell), 223.

G~evolosa,La (les Lloses, Ripollis), 222.

Lentisclosa, ipsa + (Raix I'enedes), 224.

Hortoneda (Riner, Solfionis), 109.

I.entiselum, ipsum +, 18.

Hortoneda de la Conia (Pallars .Iussa),
109.

LiUt.1, la Pobla d r (Rerguedi), 110.

Iiincarias

+

(eomtat de Cerdnnya), 197.

luncars + (CasteU-llebrr, Pcramola, Alt
Urgen), 241.

Laureda

+

(Tordera, Maresme), 112.

1.inarioi + (la Seii CUrgeU, hlt Urgell).
197.

Iunchario + (Montcoortis, Gsrri de la Sal,
I'allars), 196.

I.inteccleda, ipsa + (La Muga, Empordi),
111.
Llactanosa (Roda de Ribagorca, Baka
Ribagorca), 224.

JoncadeUa (Sant Martí de Torroelln,
Ragec), 260.

Llastarri (Espluga dr Snrra, Alta Ribagorya), 236.

Joncet (Oliana, hlt UrgeU), 110.

Lledó (Garroba), 29.

Joncet (Tukén, Josa de Cadi, Alt Urgell),
110.

LlentiscleU, puig de (Constanti, Tarragones), 160.

Joncet (Sedinyi, Conflent), 110.

Llcrct (Lladarre, I'allars Sobiri), 111.

Joncosa, la (la Bisbal del Penides, B a k
P~nidEs),222.

Llestanosa (Sant Joan de les i&adcsses,
RipoUks), 224.

Jonquera, la (Alt Empordi), 197.

Llinars (Vall&s Oriental), 241.

Sonqueres (Maid de Montcal, Carroha),
197.
Sonqueres, Sant Viceiic de (Sabadell,
VaUis Occidental), 197.

Llinars (Benavarri, Baka Hihagorca),
241.

Jonqueroles (Bellestar, Roccelló), 255.

Lloret de Mur (Selva), 113.

Juncii, la (Ir Nou de Hergueda), 59.

Lliibriqueto (Erill, Alta Ribagorca), 113.

Llinars (OdEn, Solsonic), 241.

Llorell (Lloret de Mar, Selva), 163.
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Loreda, ipsa + (Orgimnya, Alt Urgell), 112.

Nespleda, la (les Preses, Garrotxa). 117.

Loreda, ipsa + (Carnpcentelles, Valles
Oriental), 112.

Naceto,

Nesplasa + (Pedret, Berguedi), 226.
no

de + ("pagus" de Berga), 118.

Loredo + (Garrobra), 113.

Noedes (Conflent), 118.

Lorel + (Aibinyana, Baix Penedes), 163.

Noguera, 30.

Liidone, ipso

t

(Odena, Anoia), 29.

N o ~ i e r o l a(riu, Segrih), 255.

Maca, el (Vilallonga de Ter, Ripolles),
270.
Macana, 27.

Oliveda (Macanet de Cabrenys, Alt
Emporda), 119.

Macaners (Berguedi), 27.

OLivera, ipsa + (Cervelló, Baix Llobregat),
199.
Olivera Rodona, I' + (Pla de Barcelona),
198.
Oliveto, manso de (Olerdola, Baix
Penedes), 120.

Macanet, 27.
Mamellar (Montrnell, Baix Penedes),
244.
Marungo, ipso + (Somont, Alt Urgell),
115.
Mumnioi +, 115.
Marunncda, ipsa + (Cabó, Alt Urgell),
116.
Marunnora + (Llivia, Dorres, Alta
Cerdanya), 114,, 225.
Maruns, ipsos + (Torrefela, Segarra), 115.
Murunys (Sant Joan les Fonts, Garrotxa),
115.
Mazanosa + (Vilallonga de Ter, Bipolles),
270.
Melgosa Alta, la (Biosca, Segarra), 225.
Molgosa Baixa, la (Biosca, Segarra). 225.
Mi:ntet (Conflent), 116.
Molgosa, la (les Oluges, Segarra), 225.
Molsosa, la (Anaia), 225.
Mollfulleda (Arbiieies, Selva), 117.
Montada (Valles Occidental), 31.
MimtfaLprs, 239.
Morunyedes, les (Sant Llorenc de Morunys
Solsonb), 114.
Morunys, Sant Lloren9 de (Solsones),
114.

Nabiners (Arfa, Alt Urgell), 197.

Olivella (Garrafj, 165, 170.

Olmatello, ipso + (Vilapiscina, Barcele
na), 261.
Olmatellos
261.

+

(Sant Boi, Baix Llobregat),

Olmed + (Balenyh, Osona), 122.
Olmedella, ipsa

+

(Osona), 262.

Olmel, ipso t (Guardiola de Segre,
Noguera), 165.
Olmellos + (Terrassa, Valles Occidental),
166.
Olmetello, coiio de + (Vallgorguina, Valles
Oriental), 261.
Olzeda + (Ripollet, Valles Occidental),
120.
Olzcnelles + (St. Julia de Palou, Granollers,
Valles Or.), 164.
Olzinelles (Sant Fmitós de Bages), 164.
Olzinelles (Sant Celoni, Valles Oriental),
164.
Ollivella + (Caldcs de Montbui, Valles
Oriental), 165.
Omellons, els (Garrigues), 166.
Omells de Na Gaia, els (Urgell), 166.
Omet (Poliny.3, Valles Occidental), 122.

Ometo, 1' (Unarre, Pallars Jussi), 122.
Ortedó, 109.
Ortigós (la Bisbal del Penedes, Baú
Penedes), 226.
Ortonoves (les Anoves, Alt Urgell), 109,
227.
Ortosa, serra + (Bescaran, ~ i l tUrgd),
227.
Ortoves (Viaeamp, Baixa Ribagurpa), 109,
227.
Pheners + (van de Lavansa, Alt Urgell),
193.
Pineda (Maresme), 123.
Pineda, S t Miquel de (St. Feliu de
Piillerols, Garrotxa), 123.
Pinell (Solsones), 167.
Pinell (Juneda, Garriyes), 167.
Pinell de Brai (Terrii Alta), 167.
Pinella (Dénia), 167.
Pinella (Vila-real, Plana Baixa), 167.
PineUo, ipso + (Caldcs dc Montbui), 167.
Pinellos + (Okrdola, Penedes), 167.
Pineta, ipsa + (Poblet, Vimbodí, Coneii
de Barbcri), 124.
Pinós (Santa Maria de Merles, Berguedi),
227.
Pinós (Solsones), 227.
Pinosa, la (Ripoll, Ripollhs), 228.
Pinsent (Estamariu, Ait UrgeU), 27.
Pinya, la (vall d'en Bas, Carroha), 53.
Pinyes (Alt UrgeU), 54.
Poblet (Vimbodi, Conea de Barberi), 124.
Poboleda (l'riorat), 125.
Poiosa, font (Riells del Moniseny, Selva),
229.
Pollós, riu (Espot, Alt Pallars), 229.
Pollosa, con de la (Collsuspina, Osona),
229.
Pomar (Badalona, Barcclon&), 243.

Pomar (Sant Antolí i Vilimova, Segarra),
243.
Pomareda (Castellnou, RosseUó), 126.
Pomareda (Olot, Garroba), 126,
Pompollosa, la (Sorpe, Valencia d'heu,
Pallars Sobira), 229.
Prenyanosa, la (Cewera. Segarra), 229.
Presrigeda, ipsa + (Montferrer, ALt IJrgell),
199.
Pressegosa, ipsa + (la Freita, hfa,
Alt
Urgell), 230.
Presscguera, terrs que dicimus +, 199.
Pninelles, 150.
Prunet (BeUpuig, Conflent), 126.
Puigcercós (Palau de Noguera, Pdlars
Jussi), 212.
Puig-ginebrós (comtat d'ITrgell), 220.
Ramoneda (Rialb, Noguera), 129.
Ramoneda (Anya, Noguera), 129.
Riiurell, el (Stigis, Bsrgiicda), 168.
Rcdonella (Alt Bergiiedi), 170.
Remira, la (val1 Ferrera), 55.
Revura, ipsa +, 55.
Rodoreda (Oix, Garroba), 129.
Romaneda

+

(Col1 de Nargó, Ait Uraill),

128.

Romaneda + (la Rua, Abella de la Conca,
Pdlars Jussi), 128.
Romaneda + (Sosíis, Claverol, Pallars
Jussi), 128.
Romanetum + (Horta, Bareelonea), 127.
Romedo (Lladorri, Piillars Sobira), 129.
Romegera + (Cabra, Alt Camp), 199.
Romegow +, 230.
Romeguera (Nalec, Urgell), 199.
Romeguera (Pals, Baix Empordi), 199.
Romenell, eoll de (Emporda-RosseUÓ),
161.
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Roset (Sant Ferrial, Gsrrobia), 130.
Roset (Vilada, Berguedi), 129.
occidental),
Roured + (Ripollet,
131.

I HUFAI

Roureda, la (Sant Gregori, Girones), 130.

Secalarios + (la Seu d'Urgell, Alt UrgeU),
200.
Segalar, ipso + (Glrona), 243.
Sekalero + (Codinet, Pla de Sant Tirs, Ait
IJrgell), 200.

Rourel

Sentegosa,
... ipsu + (Castcllciiitat,Alt UrgeU),

+

(Penedes), 168.

RoureU, el (Ait Camp), 168.
Rdveroso + (Ceret, Vullespir), 231.
Rovirolii (Mayanet de la Selva), 59, 254.
Rovirola, la (Sariia Maria d'OIó, Bages),
59, 254.
Rovirola, sot de la (Garroba), 254.
Ruvira, ipsa + (Ol~rdala,Alt PenedAs), 56.
Saboileda (Erill, Alta Ribagorca), 131.
Safaja, Sani Qiiirzc (Vallkc Oriental), 53.
Saldes (Berguedh), 133, 134.
Saldet (Ventalló, Ait Emporda), 133, 134.
Saleta +(Castellar de la Ribera, Solsones),
132.

Sentigosa (Sant Joan de les Abadesscs,
Ripolles), 231.
Sentigosa, ipsa + (Ridaura, Carroha),
231.
Sewa, ipsa t (Sornunt, Alt UrgeU), 136.
Semera, la (Montbrió de la Marca, Conca
de Barhcri), 202.
Sesrovires, Sant Estevo (Baix Llobregat),
59.
Sirisidum, vieus + (Valiespir), 94.
Siscar (Montblanc, Conca de Barberh),
162.
Siscar (Calladrons, Baka Ribagorca), 162.

Salit (Enveig, Ccrdanya), 132.
Salilo (Nogucra I'allaresa), 132.

Sisearri (Castanesa, Alta Ribagarca), 236.
SisqucUa, la (Sant Pere dels Arquells,
Segarra), 161.
Sisquelia, la (Juncasa, Garrigucs), 161.

Salitues, barranc de (Sas de Benés, Alta
Ribigorw), 207.

Sisquer (vd1 d i Lavansa, Alt Urgell), 162,
201.

+ (Arcalis, Pallars Sobira), 243.
Salzedclla (BaU Maesuat), 262.

Siuret (Vidri. Ripolles), 94, 137.

Suletua, la (la Bastideiii dc Corroneui,
Alta Hibagorca), 207.

Salsar

Salzet + (Sani Sadurní de I'Heura, Baix
Empordi), 134.
Sallagosa (Alta Cerdanya), 231.
Sarredo (Esterri de Cardós, P d a r s Sobiri),
135.
Sarret (Ribalera, PaUars Jussh), 135.
Sauleda (Sant Mique1 del WedcU, Sclva),
134.
Sauleda (Mont-ras, Baix Empor&), 134.
Saulet (Montfcrrer i Castellbb, Alt Urgell),
134.

Sisquer (Guixcrs, Solsanes), 162, 201.
Sorbera, ipsa + (Vallks), 202.
Sorbet (Viladecavalls, Vallis Occidental),
135.
Sorollera, la (Matarranya), 202.
SostreU (Garraf), 31.
Sovereta, ipsa + (Cirones), 136.
Sparagaria t (Sant Lloren~del Munt),
190.
Spigoler, ipso + (Fontanef Cabó, Alt
Urgell), 190.
Spinoseiia + (TaradeU, Osona), 263.

Stcparia + (Pidrit, Alt Empordi), 191.
Sureda, Sant Andreu de (Vallespir), 136.
Susqueda (Selva), 137.
Teixeta, eoll de la (Baix Carnp-PNorat),
137.
'Selleda (Sant Hilan Sacalm, Selva), 138.
Telledella (Castelleir), 262.
Tellet (VaUespir), 138.
Timonal (Vallfogona de Ralagiier, Noguira), 249.
Timoneda (Lladiirs, sol son%^), 139.
Tomed +(Santa Maria d r Talló, Ccrdanya),
139.
Tomei (Mediay& GironBs), 138.
Tompollófi, lo (Sénia, Macñtrat), 229.
Trcmolida (Palau Saverdirii, iUt Enipor&), 140.
Tremoledo + (M Urgell), 140.
Tremoledo, lo (Pallars), 140.
Tremolosa, la (les Lloses, Ripollhs), 232.
Ulivare, ipso + (la Seu d'urgell, Ait
Urgcll), 242.
Clmello, ipso + (Mieres, Bcralii), 165.
IJllastrcll (Valles Oecidcntal), 169.
UUastrell, puig d' + (Tarragonhs), 169.
UUastret (Bak Enpordi), 31, 140.
VaUdeUins (Beiiissanet, RiLera d'Ebre),
26.
VaUespinosa (Santa Perpetua de Gaia,
Conea de Rarhera), 215.
Valljunquera (Matarranya), 196.
Virned + (Solsonts); 143.
Verneda (Cassi de la Selva, Girones), 141.
Verneda, ipsa + (Cerc, Alt Urgell), 141.
Verneda, la (Barcelona, Bareclon&~),142.
Vcrnidrll (ViiUespir-Carrolxa), 262.
Vemet (Baldomar, Artesa de Segre,
Noguira), 143.

Vernet (Conílent), 142.
Verneta, ipsa + (Pallars), 192.
V i e r u m + (Llastarri, Alta Ribagorp),
203.
Vinyet, el (Sitges, Garraf), 143.

