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COL·LECTIUS AMB EL SUFIX -Ml 

1.- El sufix col·lectiu -ar en la llengua catalana 

Actualment -ar és, sens dubte, el auflx per excel·lència 

per a formar col·lectius vegetals en el territori català. 

Malgrat que alguns dialectes puguin usar també altres 

sufixos, o que en certes combinacions (certs noms d'arbres) 

es puguin preferir altres sufixos, és cert que -#r és el 

sufix universal 1 més productiu per a crear col* lectlus en la 

llengua actual (veure especialment el capítol 11 que dediquem 

a l'ús dels sufixos en la llengua actual). 

Originàriament el sufix -ARIS és una forma dlsslmllada 

del sufix -ALis que apareix quan el radical al que s'uneix 

conté na -L- (vegeu també el comentari que en fem en el 

proper capítol). Aviat, però, es convertiren en dos sufixos 

independents; 1 tots dos foren usats entre altres coses per 

a formar col·lectius botànics. És er. principi un sufix 

adjectival, però en la seva forma neutra -ARI (com -ALS) s'usa 

per crear substantius. 

117 



^BH^y mm mm ^ p f ^ f %> 4fc m/m~wÊP M ^ W W ^ ^ff e* mw ^m im* ai* # y JWMWflPP 

2.- 11 «ufix col·lectiu -ar en 1« fltotoponimia catalana 

Il fet que -ar sigui «1 sufix par excel- léñela per crear 

col·lectius vegetal» fa que siguin «llera sis topònims 

actuals, especialment al qua normalment s'anomena toponímia 

manor, creat* amb aquest sufix. El seu nombre fa impossiuli 

de fer-ne una relació, ni que sigui aproximada. Per això en 

aquest cafitol ens hem limitat a recollir només els que hem 

pogut docirr ar antigament i a mencionar-ne algun d'altre 

que ens sembli significatiu per algun aspecte. 

En relació amb aquest sufix cal assenyalar la forma que 

presenten certs col-lectlus vegetals formats amb el sufix -

Mil a la v>na del Pallars i Ribagorça. En aquesta zona el 

sufix ha esdevingut -arre (o -arri,), resultat com indica 

Coromimes (1965 I, pàg. 138) d'una "symbiose linguistique 

entre basque et roman qui se prolongea pendant des siècles". 

Així els fitotoponims Glnestarre (municipi d'Esterri de 

Cardós, Pallars Sobirà), Coscunarre (municipi d'Isavarre, 

citat en el DECat s.v. coscoll), Llastarrl (municipi 

d'Espluga de la Serra, Alta Rib#groça), Slscarri (municipi de 

Castanesa, Alta Ribagorça) que reflectirien col- lectlus de la 

ginesta, el coscoll, el llasto i la sisea respectivament. En 

tot cas això indica que els topònims que presenten aquest 

tractament són antics. 

ALBORNAR 

El lloc anomenat L'Albornar pertany avui en dia al 

municipi de Santa Oliva, al Baix Penedès. El lloc pertanyia 
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al monestir de Sant Cugat i par tant és lògic qua aparegui 

mencionat an documents d'aquert monestirs 

1011 CSCugat II 432» peg. 77: ip»ua castrum 
iaa dictin da Albiniana cum aman* illius 
affrontaciones ... at vadit par lpsum terainum da 
S. Oliva ... vadit qua ad ipao ragar quern dicunt 
Albornar val ad ipaa villa qua vocant Urtigos ... 
vadit ... ad ipaa fonts da Iunchosa 

1194 CSCugat III 1205, peg. 335s vendlmus 
tibi ... amas nostros directos quod habamus at 
habere deberous in ipso Albornar at in omnibus suis 
terminis 

En el GMLC as mencionen diversos documents on apareix el 

mot albornar aparentment coa a nom comú: 

1046 CSCugat II 586, pàg. 252: in terminio de 
castrum Albiniana ... a plaga varo meridiana vadit 
per ipso Ulastiel ... de parte vero circi vadld 
per ipsos albornar» val per ipsas faxurias que 
fuerunt faxuriadas inter termine de Albina et ... 
de Bañares 

1054 LAntiq. IV 328, f. 130 (Has 671): et 
ipsos ortos que iam tenebat Sancta Eulalia, at 
ipsas décimas de ipso albornar, similiter cum 
primicias 

1127 CSCugat III 890, peg. 82: concessit 
filio suo Oler mansum da ipsa Rafagera ... cum 
•adiétate da ipso callarlo at terras et uinias 
pariter da ipso albornar 

Observem qua an al primer d*aquests documenta el mot albornar 

apareix en plural. Tanmateix cal far notar també que 

justament el lloc designat amb aquest plural correspon ai 
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Col·lectiu» amb el «ufix -ARI 

lloc que avui en dia »'anomena l'Albornar (en «1 document hi 

apareixen mencionats Albinyana 1 Banyeres del Penedès, llocs 

¡Mit propera a l'Albornar). En el cas dels altres dos 

documents ej fa més difícil Je situar el lloc que hi apareix 

mencionat però és més que probable que facin referència al 

mateix lloc. 

L'establiment de la base etimològica d'aquest 

fitotopònim presenta certs problemes: el GMLC l'explica com 

un mot germà de l'occità alborn, francès aubour o castellà 

borne que designen el balee o ginesta borda. Aquest vegetal 

s'anomenava en llatí LABURNUM; cal suposar una base *ALBURNUM 

que Coromines (DCECH *.v. borne) explica com a producte d'un 

creuament amb ALBURNUM 'capa que es troba immediatament sota 

l'escorça d'un tronc, albeca'. Ara bé, *ALBURNUM no sembla 

haver tingut continuadors en català. 

ARBOÇAK 

El col·lectiu en -ar d'arboç (< llatí ARSUTXUS) apareix 

•n el segle xi designant un lloc a Olèrdola: 

1035 CPoblación 17, pàg. 32: Est autem 
prefata quadram in c omit a tu Barchinone, In termino 
kastrl Olerdule in loco vocitato Arbozar. 

Es tracta sens dubte del lloc anomenat l'Arbocar, indret 

on hi ha diversos nuclis d% població, corresponent al 

municipi d'Avinyonet del Penedès. Vegeu també altres 
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localitzacions «tel mateix nom de lloc a la Garrotxa an 

l'article de Badia (1951, pig. 530 «apa) 

La mateixa formació segueix apareixent ara coa « nom 

comú a la mateixa època, en un document qua recull al GKLC: 

1087 CSCugat II 631, pàg. 295: concessit a a. 
Maria ... suum a laude qua illa abebat In Palad 
Moronta in terris at in uineis, at ad lpao 
arbozar, qua ibi abebat uel abero debebat 

ARGELAGAR 

El col·lectiu d'arqelaga (mot d'origan incert) aparalx 

an un document del segle x del Pallars: 

955 DipPallars 166, pàg. 370: dono et in 
villa Soxe una vlnea quo comparavi de Bonello, ab 
omni integri ta te, et dues terras, una ad lpaa 
Pennelia, et alla ad loco qui dicitur Argilagare 

COSCOLLAR 

El topònim Coscollar (col·lectiu de coscoll) aparalx 

fent referència a un H o c de Cerdanyola (Vallès Occident il) 

en el segle xix: 

1116 CSCugat III 830, pàg. 31: Sst autem 
ipsum alaudiua in comitatu Barchinont in parrochia 
•. Martini de Cerdaniola intus in valle Moronta 
... Est autem Ipsum alaudiua quatuor pacías terre 
... et alla ad £ontem de Bua in loco qui dlcunt 
Ctioscolar 
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Col·lectius «ri» el sufix -Ma 

Coscollar és topònim en diversos llocs del territori 

lingüístic català, paro cap dala qua coneixem corraspon a 

aquest topònim. 

EVOLAR 

El col·lectiu an -ax del nom da planta évol (< SBÜLU) és 

un topònim dal terme da Terrassa an al segle ix: 

1005 AHTerrassa Perg. I 14 (transe, da Pare 
Puig 1 Ustrell, Dipl. S. Para d'Egara, pàg. 92): 
in termine Tarrada» In locum que dicunt Fonelledo 
ad ipso Evolara 

El not apareix con a mot comú en el DCVB localitzat a 

Sanet. En tot cas no sembla un apel·latiu gaire estos. 

FALGAR 

El col- lectiu falqar és un mot que désigna una extensió 

da falgueres; es tracta, per tant d'un mot creat amb el sufix 

col·lectiu directament sobre el mot ra.xi llatí (rajouts) 1 no 

sobre el sot que designa la falguera en català. Tornea a 

remarcar aquí, com ho hem fet anteriorment, l'antiguetat 

d'aquesta formació. 

El mot apareix des de ben antic com a topònim; només 

n'hem pogut trobar un exemple on aparentment és apel·latiu: 
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998 LAntiq. IV 210, f. 111 (Nas lli i (ad. 
Udlna, La successió testada 49, pàg. 201)t at 
concedo ad fratri amo somelra .1. at Ipsa ata 
tarra que ago habao ail ipsa insula, ad ipso falgar 

Co» a topònim aparaix an altren documents tant referència a 

diversos llocs del coatat de Girona 1 del Vallespir: 

974 (St. Pere de Rodes, bul-la) Marca, ap. 
117, col. 907: In coaitatu Gerundenai ... uillaa 
Felgari cua ecclesia Sancti Cipriani 

982 (St. Pere de Rodes, precepte) DipCarol. I 
pàg. 243: in coaitatu Gerundenai .. alodium 
filgaris cua ecclesia Sancti Cipriani 

1022 (Vic) Udina, La successió testada 121, 
pàg. 298: et ad Sancti Petri de Felgare, aancosos 
.II. 

1036 Marca, ap. 217, col. 1064: in coaitatu 
Valle Asperi ... in terainio de Felgars 

Actualaent Falqars és el noa d'una masia al munieJpi de 

Beuda (La Garrotxa); Falqars d'en Bas es un pobla del 

municipi de Joanetes (La Garrotxa) i encara hi ha el 

Montfalqars i la Sarra de Falqars. Taabé cal Incloure aquí 

els topònims Fogar» (de Tordera i de Móntelas) qua designen 

pobles a la Selva 1 al Vallès Oriental respectivament (vegeu 

taabé el aapa que en dóna Badia (1951); par a l'evolució de 

la síl·laba inicial d'aquest mot vegeu el comentari que en 

fea an al punt 5.4. en comentar el topònim Fogueras). 
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FAVAR 

Il col-lectin favar, que designa un camp plantat d« 

faves, el troben en un document de Sant Cugat del segle ii 

usat potser cosí • noa apel·latiu: 

1012 CSCugat II 443, pàg. 89: In coaita tu» 
Barch. in terminio do Tapióles In locum ubi est 
sita ecclesia s. Genes i i ... qui affrontât hec 
oania: de parte orientis in Ipso rio qui dlscurrit 
de ipso fauare 

FONOLLAR 

11 topònim Fonollar (col·lectiu de fonoll) el troben, 

usat amb article, con a non d'un lloc al teme d'Eranprunyà 

(Gavà, Baix Llobregat): 

1131 CSCugat III 910, pàg. 99: Est autem hec 
parlilata in conltatu Barchinone et in terminio de 
Erapruniani, ad ipsum Fonoiar 

Ja hen comentat (punt 3.4. en comentar el topònim 

Fonollet) con en els topònims apareix des d'antic la forma 

assimilada Fo-. 

Recorden que Llull usa aquest not apel-latiu en un 

conegut passatge de la seva obra poètica. 
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Col·lectius amb ei sufix -aw 

Enfre 1« vinya « 1 f«noilar 

)r me pres* fé*m Déus amar 

Cant de Ramon, w . if-17 

Col·lectiu de qlnebre, qenebrar el trobem coa a nom 

apel·latiu en un document de Santes Creus que fa referència 

a Aiguamúrcia (Alt Camp): 

1173 CSCreus 160, pàg. 162: aloudlua 
propium et franch m quod habeo In termino Castri 
de Celmela .«. affrontât autem predictus honor a 
parte orientis in ipso genebrar qui est inter 
ipsam aquaa de Cálveles et ipsam portellam 

Ja hem comentat (punt 3.4. en comentar el topònim 

Glnebret) la grafia Ge- pels derivats del fitònim qlnebre que 

presenten en aquesta època els document que comentem. 

GENESTAR 

El col-lectiu de ginesta, qenestar apareix com a nom 

apel·latiu en un document de Sant Cugat descrlblnt una peça 

de terra al comtat de Barcelona: 

1034 CSCugat II 532, pig. 191: conmutaaus 
tibi pecia una de terra cum ipso genes tar quod 
habemus in com!tato Barchinone 
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Col·lectius amb el «ufIx -AM 

Pocs anys ais tard «1 mateix mot apareix co« a topònim 

designant un puig al terme de Sant Llorenç Savall (Vallès 

Occidental): 

1078 CSCugat II 693, pig. 354: in chomltato 
Barchinone, In terminio de Aqualonga, in lccum qua 
vocant Lacaràs ... de merldie In Ipso pug da 
Genestar 

Encara un altre topònim amb la mateixa forma al trobem a la 

ciutat de Barcelona: 

1093 CSCugat II 750, pàg. 410: In territorio 
Barchinone iuxta civitatem ad ipsum Genestar 

1 encara cos a cognoo d'un personatge: 

XII (2* meitat) CPoblet 203, pig. 121: 
peciolas qua» tenebat Sertrandus de Santé Marie de 
Populeto in Cherta ... unura figarral iuxta Petrum 
de Genestar 

Ginestar és topònim en diversos llocs de Catalunya (al 

municipi de Sant Gregori, Gironès; a la Ribera d'Ebre, etc.) 

Finalment volea destacar el topònim Genestar (amb les 

dues variants, Ganestarrl 1 Genestar, en el aateix document) 

recollit per Baraut en el document d'Urgell que reproduïm a 

continuació 1 que correspon al que avui en dia és Glnestarrl 

(municipi d'Esterri de Cardós, Pallars Sobirà). 

1069 (orig.) Baraut, DocUrgell 820 (Urgellia 
6, pig. 180): Et H:ic Salla dona vi ipsa vila de 
Genestarri, sine ipso tercio de Ipsa ecclesla ... 
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Col*lactin» sato al «ufan - M » 

Hugo faciat bono» ad Artallo coaita ipsas 
franchezas da Geneatar que fecit Hugo 

JONCARS 

El topònim Juncar» (col-lectiu de juncos), en plural, 

apareix en diversos documents d'Urgell referit a un lloc de 

Castell-Llebre (Peramola, Alt Urgell): 

942 Baraut, DocUrgell 102 (Urgellia 2, pàg. 
76): donatores suaus nobis Domino Deo ad ecclesie 
Sánete Marie élus genltricls que sits est in saxa 
que nuncupantque ab lncolls Kastro Veteri per hanc 
scripture donacionia nostre donaaus nos uobis coma 
una de alodio et castlario quod ibidem est et abet 
afrontaclones ipso castello ... de meridle in 
Ballure ad occidentale vero plaga in strada qui 
pergit ad Iuncars 

1065 Baraut, DocUrgell 778 (Urgellia 6, peg. 
146): Et relinco ad filia mea Remanga ipso mas de 
Zunchara cum terris et vineis et omnes arbores 

1096 Baraut, DocUrgell 1139 (Urgellia 8, pàg. 
63): in uilla Pinnés vel in Iuncars ... intra 
Urgell icum comité turn ... in apendltio Sanctl Iustl 

El mot apareix coa a apel- lu, .lu en un document del segle 

ix de la Catedral de Barcelona: 

1020 LAntiq. I 261, fol. 107 (Mas 394): do.io 
... et medietatea de ipsas fontes cua lpsos 
braciales seu cua ipso prato et Juncare 
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Col·lectiu» aab el «ufIx - A M 

LLIMARS 

Il col·lectiu de 111, en la seva f o n a de plural, 

existeix co» a topònim en «1 territori català designant un 

poblat actualment pertanyent al municipi d'Odèn (Solsonès). 

Aquest poble ja apareix en l'acta de consagració de Santa 

Maria de la Sau que al situa al territori històric de la Vall 

de Lord: 

c.860 Baraut, ActUrgell 2, pig. 50. Acta de 
consagració de Santa Mirla de la Seu d'Urgell: 
Deinde lpsas parrochias de valle Lordensis, ideat 
ipsa Petra cua Argilers vel Siskero, cua Linars et 
Mo r. teca 1 v o 

El nateix lloc apareix en l'acta de consagració del monestir 

de Sant Sadurní de Tavèrnoles: 

1040 Baraut, ActUrgell 48, pàg. 117. 
Consagració de l'església del Monestir de Sant 
Sadurní de Tavèrnoles: ítem ecclesias ... et 
sanctl Stephani de castro Sisquer, sánete Marie de 
Valle et sanctl Petri de Nontecalvo et sánete 
Columbe de Linars 

0*altra banda existeix un lloc homònim al Vallès 

Oriental, H o c que apareix assentat en el següent document da 

Santa Annas 

llii Alturo Sta. Ana II 345, peg. 367: it ast 
unam peci am in loco qua dicitur Frexeneda. ... Et 
sunt hec oamla in coaita tu Barchinone, in 
parroechia Sánete Maria da Linars 
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M r últim hi ha també «1 lloc de Santa Maria de Llinars 

al municipi de Benavarri (Baixa Ribagorça). 

Altraaent al aot Ulnar és un aot coaú habitual del 

català per a designar un caap plantat fia lli. Es troba (toa 

dala origans de la llengua; daa dal eagle z en el baix llatí 

català: 

924 CSCugat I 11, pêg. 14: dono ad 
Cucuphati uno linare 

959 (orig.) Baraut, DocUrge11 137 (Urgellia 
2, pàg. 98): ln choaitatum Orgellitano, in valla 
Lavar.ciense, in apendicio da Expelíuneha ... at 
afrontat ipse molinarius o n auna capta aquis da 
.i. parte ln linare de nos vinditores 

Faig una referència especial al següent document 

d'Organyà, editat per Miret, perquè és significatiu en l'ús 

coa a apel·latiu 1 con a prêt opón i m del aot; efectivament al 

col- lectiu Ulnar hi apareix coa a apel- lat lu i seguidament, 

an explicitar on és el Ulnar en quest.1), es dóna al mateix 

mot usat ara con a pretopónim: 

1021 Miret» Organyà 10, pàg. 420: Et eat ipso 
linare in valle Ñaupas, in apendicio de Sancta 
Marià, in locum que vocant ad ipsos linares 
sutiranos de Fontanado 

OLIVAR 

Olivar designa un tara» da la Sau d'Urgell (Alt llrgall) 

an al següent document dal segle xi: 
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1047 (orig.) Baraut, DocUrgall 607 (Urgellia 
5, peg. 133)t in comitate Urgallo in apendicio 
Sánete Maria Sadie in villa Hocholono val in 1< 
qua vocant ad Ipso Ulivare 

II not designa, aneara avui an dia, un camp plantat 

d'olivera». 

POMAR 

El topònim Pomar designa avui en dia un barri dal 

municipi de Badalona (Barcelonès); 

1030 Cbcugat II 513, pàg. 167: Sunt hec omnia 
in comitatu Barch., infra términos parrochie S. 
Marlae de Bitulona sive in aliis locis ... excepto 
ipso alodio quod infra nos términos habeo in villa 

1031 CSCugat II 517, pàg. 159: in tenninio de 
Pedelona, In locua ubi dicunt 

En documents del segle ii designa també un torrent en aquest 

mateix terme: 

1045 Baraut, DocUrgell 388 (Urgellia 5, pàg. 
117): parrochia Betulona, id eat de ripa maris 
usque in cacumina moncium /el in valla Viçana et 
de ripam de alveo Bisaucii usque in torrente de 

1045 CSCugat II 582, pàg. 247: i am dicta 
parrochia Betolona ... usque in torrente de Pomar 
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Existeix un lloc homònim a la conarca da la Segarra 

(pobla del municipi de Sant Antolí 1 Vilanova). Turull an 

dóna referències des de principia del segle ixx (1113 CSCugat 

•21, 1137 LFeud 1, lit1-82 CSCreus 241, 247) explicant-lo 

també con a col·lectiu vegetal. 

SEGALAR 

El col·lectiu del sègol (< llatí SICALE) seqalar apareix 

•n un document del segle xi de Girona: 

1039 CEGirona 113 (Botet 100): Prenominate 
alodii affrontâtiones hec sunt ... et pervadit per 
ipso segalar usque ad fonte* de Arles 

Aquest mot apareix en el DCVB amb el significat de 'camp 

de sègol1 localitzat a l'Empordà i la Ribagorça. En el DAg. 

es dóna la data del segle xvii sense citar la font. Seqalar 

(escrit però habitualment Segalà) és cognom repetit. 

SALZAR 

El topònim grafiat salsar apareix con a nom d'un puig en 

una limitació del castell d'Arcalís (Pallars Sobirà): 

1049 Baraut, DocUrgell 627 (Urgellia 5, pàg. 
149): Kastrum de Archaiis simul cum lpsas 
ecclesias ... affrontât hec omnia predlcta ... in 
Ipsa serra de Noleto ... et pervadit ... ad ipsa 
fonte de Gavarrera et iungit se in ipsa serra de 
Moled et revertit atque circuit in Calvo de 
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Litomo1 slve in ipsa Agudas da Boveto at descendit 
in Ipso puio de Salsar 

Podria tractar-se d'un col·lectiu da salga. 

3.- Conclusions 

Aquests topònims qua han recollit abans del final del 

segle zxx mostren que l'ús de -ar con a sufix col·lectiu per 

a vegetals és antic, però la quantitat relativament petita 

dels topònims recollits fa pensar que en l'època que comentem 

la seva generalització era recent; en efecte, els 

fitotopònins en -ar són molt menys abundants que no pas els 

formats amb els sufixos -et -eda, -6s -osa o -er -era. 

Cal destacar que, amb l'excepció de l'Albornar i els 

derivats de FILIX 4\ la resta estan formats sobre fitònims 

encara vius avui en dia; i molts dels col·lectius en -ar són 

encara avui vius con a apel·latius. D'altra banda mots con 

els que acaben de mencionar con a excepció o ei fet que a la 

sona del Ribagorça 1 del Pallars apareguin aquests 

fitotopònins amb un tractament fonètic no propi del català 

sinó d'una llengua arcaica de la sona ens fa veure que es 

tracta de formacions antigues. Tanmateix, i malgrat les 

excepcions, la distribució geogràfica dels topònims que hen 

- h aquestes excepcions s'hi pot afegir el topònim 
Mamellar (Montmell, Baix Penedès) que Coromines (1965 I, pàg. 
18, nota 2) explica con a procedent de MTLIIOLLARS 'plantació de 
eodonyers'. En el DCVB s'hi dóna una explicació a base d'un 
antropònim. 
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comentat és predominantment m la meitat meridional de 

Catalunya. En resum, malgrat ser antic al sufix -ar sembla 

çue i gaudia an èpica preliterària de la posició qua té avui 

an dia an la llengua comuna con a sufix per excel-lència par 

a crear col·lectius botànics; o potser ais aviat qua la seva 

plana integració en al sistema de la llengua ara aneara 

recent. Ea degué imposar ala altres sufixos an època 

posterior. 
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COL·LECTIUS AMB EL SUFIX AL1 

En el corpus de fitxes de topònims o pre-topònims que 

hen recollit anteriors a l'any 1200 hi ha un cert nombre de 

col-lectius vegetals formats amb el sufix -al, però en la 

documentació antiga la seva productivitat és baixa, en 

comparació amb els altres que hem vist, cosa que contrasta 

amb la seva evident vitalitat en molts dialectes catalans 

actuals. 

1.- El sufix -al en la fltonimia catalana 

El sufix -wis, -ALis, -*LI tenia en llatí (com ja hem 

explicat en el capítol anterior) un col·lateral -ARIS, -MUS, -

ARI que apareixia amb mots que tenien una -L- (com en el cas 

de SIWGUIARIS) . Aquest sufix servia, en un principi, per formar 

adjectius de pertinença, com MORTALIS, K/TORALIS. Els seus 

representants en les llengües romàniques són en general molt 

productius i formen derivats de significat molt divers, bé 

que relacionats gairebé sempre amb la idea de pertinença. 
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Col]«etlus «to ti sufix -ma 

Aquí interessa «i seu ús en català per a formar 

substantius qu« indiquen un lloc en què hi ha abundància 

d*alguna cosa coa «orrai, arenal, flouerai, taronoeral 

(exemples cltata par MOLL - 1952, pif. 182). Ara bé, loa 

nocions de 'lloc on hi ha abur.dància d'una cosa' 1 da 

'col·lectivitat' són afina 1 difícilment dissociables. 

En català, an la llengua normativa, són molt poca ala 

derivats en -al referents a la vegetació: en el DGLC (al no 

tenim en compte els neologismes com el mot mlrtals, nom d'un 

ordre botànic, o ela adjectius com forestal o pineal, 'en 

forma de pinya', fent referència a una glàndula encefàlica) 

no hi ha noma en -al si no és el substantiu fanal l 

l'ortografiat fanal, erròniament, segons que sembla. Però 

aquest substantiu no és un col- lectiu; és el nom que es dóna 

a determinades herbes i és un derivat del llatí rimis. En el 

DLC hi ha, a més a més, farraqenal 'camp de plantea 

farratgeres', mot molt ben documentat dea d'antic 1 encara 

viu. El DCVB, ultra els mencionats, registra f 1 quera 1, que Ja 

es troba en el Libre dels feyta de Jaume I i taronger al 

(estès des de Tortosa a l'extrem sud del domini). Aquesta 

potser són els única. 

El sufix -al en castellà forma sobretot noms d'arbres 

fruitera (tipus nogal, peral, moral 1 potser algun d'altre), 

cosa que no aucceelx en català; també observem que en 

castellà, els derivats amb valor col·lectiu del tipus 

carrascal, arrozal o caflavaral (derivat de cañavera) aón 

manya excepcionals que en català. Aquesta càrrega semàntica 

pot provocar alguna confusió en la Interpretació de documenta 
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llatino-medievals hispànics occidental!; sobre la dificultat 

•n 1« determinació dol significat (tola auflxoa -MM, -an 1 

ARiOM units a fitònima vegeu al que comenta Lofstedt (1959, 

pig. 29-30) w. 

Contrasta amb la llengua normativa catalana l'ús molt 

estès 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 capítol 11; també J. Coloaina 

(1991, p. 38-39) menciona l'ús que es fa a la Marina Baixa 

del sufix -al que apareix com a variant de -ar quan s'uneix 

a mots que tenen una -r-. 

2.- El sufix -al en la fltotoponímia catalana 

Passem tot seguit a comentar els exemples, tal com ja 

hem dit poc nombrosos, que hem pogut recollir de l'ús del 

sufix -al amb significat col·lectiu en la fltotoponímia 

antiga del territori català. 

*' - Altrament Lofstedt sembla donar a entendre que en els 
textos següents i 984 Cárdena 27: et —dio parala, 871 Astúries: 
medio nozal, el sufix -MM ha de ser interpretat com a col* 1 actiu 
precisament perquè no sembla natural que s'estipuli sobre 'mitja 
perera* o 'mitja noguera'. És possible que es tracti de 
col·lectius però cal recordar que el fet de vendre o donar (la 
producció de) mig arbre no és inusual en aquesta època 1 per tant 
el mot medio que apareix en aquests documents no éa un argument 
per atribuir un significat col·lectiu al fitonim que segueix. 
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riGUERAL 

El mot flouerai, usat en sentit apel-latlu, apareix en 

documents llatins de Poblat «tea da la segona meitat del segle 

m : 

1198 CPoblet 197, pag. 118: de manso vestro 
at da uno campo cua figerale da Bitem 

XII (2i meitat) CPoblet 203, pàg. 121: 
paciólas quas tenebat Sartrandus de Santa Marie de 
Populato in Cherta ... unum figarral luxta Petrum 
de Genestar 

En tots dos casos es fa referència a possessions situades en 

zones que corresponen als actuals dialectes consecutius del 

català. En el primer d'aquests documents l'ús da flqueral com 

a col-lectiu no és però evident pel context; seria també 

possible que as referís a un sol arbra però, al contrari que 

an altres zones de la Península Ibèrica, an català l'ús del 

sufix -al par a craar noms de vegetals és inusitat. 

rERRAGINAL 

El derivat col·lectiu del llatí FAJWAOO -ACINIS (cat. 

farratge) amb al sufix -al és, an català, farraqenal. Aquest 

mot, graflat també sovint farra-, as troba documentat des da 

ban antic an al domini dal català designant el lloc, al camp. 
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on es produeix farratge ï0. Ja en «1 primer quart del segle 

i «1 trobem com a nom apel-latlu en un document original de 

Vic: 

924 (orig.) Junyent, DipVic 111, pàg. 99: 
donaaus ipaa casa at curta at ferragenale ad domin 
Sanctl Patri 

Això permet de racular bastant la data qua dóna al DECat 

(s.v. farratge) an un document de redacció llatina de Poblet 

de 114?. El mot continua essent freqüent en la documentació 

deia segles x, xi 1 xn, emprat coa a nom comú masculí, h tall 

d'exemple podem citar els següents textos: 

954 CSCugat I 35, pàg. 33: donacions» 
fecissimus, Id est casas condirectas ... cum curte 
et orto et pomíferos cum arboribus et farragenales 
et modiatas .v. de vineas 

979 (orlg.) Junyent, DipVic 458, pig. 383: 
dono ibidem chasas cum solos et superpositos et 
orreo et ortos at ferraglnales et alus ortallbus 
cum lllorum arboribus et ipso columbario at ipsa 
era cum lpsos arbores et alio ferraglnale qui est 
supra mansione 

En un document de Sar.t Cugat, da molt a començaments del 

sagla xx, apareix ja amb una forma do plural totalment 

catalana és a dir -als, cosa que succeeix igualment poc 

*° - Sobre les característiques d'aquests camps da producció 
da farratge 1 las saves conseqüències econòmiques en la cria de 
bestiar vegeu P. Bonnassle, La Catalogne du milieu du X A la fin 
du XI siècle. Croissance et mutations d'une société. Toulouse: 
Publications de l'Université da Toulouse-Le Mirai1, 1975. vol. 
X, pàg. 470- 472. 
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Col·lectiu» amb el tuf Ix -ALI 

després per a la forma de singular; en tot «1 «egle xx »ón 

relativament freqüents aquestes formes catalanas s 

1014 CSCugat II 458, pàg. 106s dor,a\ims tibi 
terra ex nos tro cenobio ut tu nedi ficen ipsam 
turran at teneas illa cum ipsos ferregenals qui in 
circuitu turrit alus aunt ... quo ai nos donatores 
... abstuleriaus tibi ipsa turra simul cua ipsos 
ferregenals ... componamus tibi ... ipso alodio in 
duplo 

1047 LAntiq. II 294, f. 96 (Has 598): 
impignoro tibi casales, et curta at horto cum 
arboribus at putao at ferragenal et palumbarios at 

El not apareix també en funció d'adjectiu des del segle 

xx; l'ús com adjectiu deu ser l'orignari: potser cal partir 

da CAMPUS o TiRRA riRRAGiNALBs. Així al trobem an un text rafarit 

a Cardona: 

1019 Wiage VIII, ap. 32, pàg. 287: apud 
Cardonam ... uineam uero pendulam cum altara 
iacanta supra salis montem at quodam aruo 
farraginali et molendina .11. 

Aquest taxt al troben reproduït, per bé qua no literalment, 

an l'acta da consagració da 1*església dal castell da Sant 

Vicenç da Cardona: 

1040 (orig.) Baraut, ActCUrgell 52, pàg. 129: 
apud Cardonam ... uineam pendulam cua altera 
iacanta aupra montem salis at quendam canpun 
farraginalem et quatuor nolendina 
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També és adjectiu en el següent document de 1*Arxiu de 

la Corona d'Aragó referit a una terra a Barcelona: 

1073 ACA Ramon Berenguer 1, nu». 456: 
uendinus uobis teram unam peciam farregenale et 
est lpsam peciam terre foris muros ciuitate 
Barchinona prope Sanctam Mariam de Ipso Pino 
subtus Castun Nouo 

Val a dir que entre la documentació recollida hi ha 

textos referits a lloc 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 1 el Maestrat", is en tot cas en 

aquesta zona, segons del DECat, on apareix la forma freqlnal 

amb contracció fonètica, forma que es documenta des de 1151 

(DCVB s.v.). Aquest mot és el que ha originat el topònim 

Freginals (Montsià) que també apareix com a nom de diverses 

partides rurals en llocs diversos, també en singular, (cf. 

DCVB s.v.) i que també és cognom. 

JUNQUERAL 

El col-lectiu en -al del jonc el trobem documentat en 

l'acta de consagració de l'església de Sant Martí de Cambrils 

(al comtat d'Urgell, actualment al municipi d'Odèn, 

Solsonès), del segle xi: 

1051 Baraut, ActCUrgell 60, pàg. 139. 
Consagració de Sant Martí de Cambrils: Ac insuper 
damuB et condotamus ... Deinde transit et vadit 
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terrainum usque in puig do Moxa et sic descendit 
usque in ipso Juncaral qui est suptus ilio collo 
de Euxa, et vadit per ipsa strata publica qua ad 
Oliana vadit 

D'aquest document podan destacar la presència de 

l'article ipso que acompanya el not i tot el context en 

general que fa que sigui discutible la funció del non con a 

topònim o con a apel·latiu. 

TIMONAL 

Fent una excepció al narc cronològic que ens hem 

proposat de respectar, volen donar testimoni encara d'un 

col·lectiu en -al de la farigola Tlmonal que apareix en un 

document de redacció catalana del segle xxi: 

1257-1262 RasicoLletres 17 (Urgellia 9, p. 
352): vos asslgnets a el per feu lo Tlmonal que 
longament es estat feu d'altres canonges de 
Balaguer 

El lloc mencionat correspon al lloc homònim que 

actualment es troba a la comarca de la Noguera, prop de 

Vallfogona de Balaguer. 

3.- Conclusions 

D'una manera general podem destacar la poca presència de 

col·lectius en -al en la documentació antiga. Si fem 
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Col·lectius amb el sufix -KL¿ 

l'excepció del not ferraqlnal la resta de derivats són 

escadussers i tardans, sobretot si els comparem amb derivats 

d'altres sufixos col·lectius. Ara no podem fer aquí una 

investigació detallada per determinar quan esdevé realment 

productiu aquest sufix (en el DCVB es documenta fiquera1 en 

la Crònica de Jaune I, per documentar el topònim Tlmonal es 

cita el document de mitjans del xni ara editat per Rasico en 

una edició de Pujol). 
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TOPÒNIMS AMB DOBLE SUFIXACIÔ 

Hi ha un cert nombre de fitotopònims, alguns d'ells 

documentats des d'antic, que presenten una estructura 

conposta amb dos sufixos. Entre aquests topònims poden 

distingir dos tipus de formacions bàsiques: d'una banda hi ha 

topònims compostos per un fitònim • un sufix col-lectiu • un 

sufix diminutiu i de 1*altra banda hi ha topònims compostos 

amb dos sufixos col·lectius juxtaposats a un fitònin. Aquests 

dos grups els tractarem separadament. 

Deixem, però, de banda en aquest comentari aquells 

topònims que estan formats amb un sufix col lectiu sobre un 

nom de planta que etimològicament està format amb un sufix 

col·lectiu (per exemple, el tipus falquereda) ja que en 

aquests casos sembla que es tracta de formes simples de 

col·lectiu creades sobre el nom de la planta, la constitució 

etimològica del qual queda fora de la q. stió. No es pot 

descartar, d'altra banda, que sobre un topònim col- lectiu com 

falguera, que en un moment determinat els parlants poden 

sentir com a inadequat perquè designa una planta, es creï un 

nou topònim falquereda, però això resulta impossible de 
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determinar si no se'n té una prova fefaent. En aquest cas, es 

tractaria d'un altre tipus de dobles compostos. 

1.- Diminutius 

És relativament abundant el nombre de fitotopònims 

col·lectius als que s'uneix un sufix diminutiu. En les línies 

que seque ixen comprovarem com els sufixos que més 

freqüentment apareixen en aquestes combinacions són els 

sufixos diminutius -ell i -oi, procedents etimològicament d*-

1LLUM i -ULUM. 

Pel que fa a -ULUM ja hem comentat en un altre lloc 

(vegeu el capítol 4) la possibilitat de que el sufix -ell que 

apareix freqüentment en la toponímia catalana associat a 

fltònims tingui el seu origen remot en una combinació de 

sufixos -ETUM • -ULUM. Això indicaria que la possiblltat de 

fer topònims diminutius amb el sufix -ULUM és antiquíssima en 

el territori del català i, com veurem, aquesta possibilitat 

ha tingut una llarga vida per tal com hi ha topònims creats 

amb el sufix diminutiu -oi en una època molt més recent que 

no pas els que comentàvem en el capítol 4 ja que la seva 

estructura és encara perfectament perceptible en la seva 

constitució. 

Sembla que cal veure aquest tipus de topònims diminutiu» 

com a formacions toponímiques secundàries; és a dir, com a 

topònims creats sobre un altre topònim i no directament sobre 

noms apel latlus. 
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. Topònim» —fe doble «uf lxacló 

1.1.- Diminutius amb el sufix -ÜLUM 

1.1.1.- Col·lectius «fi -tron 

ACEREDOL 

Aquest és el nom d'una muntanya a Nargó (Alt Urgell) que 

apareix documentat diverses vegades: la nés antiga que hem 

trobat en un document del Cartulari de la Seu d'Urgell de 

1041 amb la forma Azredol i també en un document de 1099 del 

Cartulari de Sant Sadurní de Tavèrnoles amb la forma 

Azeredol. En els dos casos, com també en diversos documents 

d'Organyà, editats per Miret, apareix com a afrontado de 

terres a Nargó, a la vora del riu Segre (Alt Urgell). 

L'editora del Cartulari de Tavèrnoles, J. Soler, es pregunta 

(pàg. 2IS) si no podria tractar-se del mateix topònim que 

Cercèdol. Això no sembla en principi possible ja que, per una 

banda seria impossible de donar-hi una explicació fonètica 

satisfactòria i, de l'altra, Cercèdol (actualment al municipi 

de Montferrer i Castellbò, Alt Urgell) és a uns vint-i-cinc 

quilòmetres en línia recta riu amunt resprtcte m Nargó. Baraut 

l'identifica com un límit de Coll de Nargó, sense 

identificar. 

1041 Baraut, DocUrgell 535 (Urgellia 5, pàg. 
71); Et est ipsa hereditas ... In comitatu 
Urgelll, in loco Nargó ad cumam Sancti Clementis 
... et affrontant ... de una parte, id est 
oriente, in monte turp, de meridle in monte 
albeno, de clrcio In monte Azredol, de occidente 
In eclesia Sánete Eulalie 
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Topònims amb doole auflxació 

1071 Miret, Organyà 96, pàg. S22: in valle 
Kapudensi, In apendicio Sanet Marie Organiensi 
•iva in apendicio Sancti Martini de Kastos, abet 
afrontad ones ... de IX in monte de ozredol et 
vadit usque in Fenestras 

1073 Miret, Organyà 97, pàg. 522: infra fines 
Nargoni ... abet afrontaclones ... de clrci vero 
latus in monte Azeredol 

1075 Miret, Organyà 104, pàg. 524: qui est in 
valle Kapudense in locum vocltatum Villar, abet 
affrontaciones ... de meridie in de spia aud in 
monte Aucere toll 

1081 Miret, Organyà 122, pàg. 530: infra 
fines de Nargone in apendicio Sancti Clementi ... 
in villa vocitate Riumolins ... abet afrontaclones 
... de clrci vero latus in ivzredol 

1099 CTavèrnoles, Soler 51, pàg. 109: de 
occiduo in ipso collo de Lanseis, de parte vero 
circi in montaneo Azeredol 

Aceredol sembla ser una formació diminutiva paral·lela 

a Cercèdol, si és aixi, seria un diminutiu d'Aceret * caldria 

accentuar-lo Aceredol. Cal observar que en el capítol 3.4. 

hem comentat la probable existència d'un topònim antic a la 

vall de Cabó precisament amb aquesta forma: Aceret. La 

proximitat geogràfica entre els dos llocs és prou gran per 

fer-nos creure molt possible que es tracti de dos topònims 

relacionats l'un amb l'altre: un col·lectiu d'ACER amb el 

sufix -ETUM i un diminutiu d'aquest topònim. 
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CERCÈDOL 

Cercèdol és «1 nom actual d'un veïnat de la Vall de 

Castellbò (Alt Urgell), nom que apareix molt abundantment 

documentat des de 912 en documents d'Urgell. 

912 Baraut, ActCUrgell 24, pig. 81. Acta de 
consagració de l'església de Sta. Eugènia de la 
Torre de Campmajor: Ob hoc igitur ego Seniofredus 
prefatus dono ad predicta ecclesiam ipsas décimas 
de ... Arlstot et Cercèdol et Ablglers 

1040 Baraut, ActCUrgell 48, pàg. 11?. Acta de 
consagració de Sant Sadurní de Tavèrnoles: et ipsa 
torra de Villeba, et Camaior, et Cercèdol1, et 
Abillers 

1040 (orig.) Baraut, ActCUrgell 49, pàg. 123. 
Acta de consagració de Sant Mertí de Tost: et dono 
ego Sendret .1. uinea qui est in Sercedol, qui 
afrontat... Et dono ego Wisado .1. vinsa qui est 
in Sercedol 

1043 Baraut, DocUrgell 561 (Urgellia 5, pàg. 
92):in comitatu urgello in apendicio de Sancta 
Columba ... Et affrontât lam dictus aleudes de .1. 
parte in ipsas acutas de alia in saneto stephano 
de cercèdol 

1102 ACUrgell, Cart. I 325, f. 167, col. 1: 
m e u m a l o d i u m q u o d h a b e o in 
cercèdol...terminatur...a parte orientis in 
uillulis cercheda slue solano 

D'altra banda sembla haver-hi hagut un nom de lloc 

homònim al comtat de Barcelona a Salailacera (St. Llorenç 

Savall), lloc que apareix en els documents de Sant Cugat de 
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986, §91 1 1096; aquest lloc, però, no l'hem pogut localitzar 

actualment. 

986 CSCugat I 175, pig. 149: In comitatum 
larch. ... In termlnio de Cercedolo ad ipsas 
JLAwolTfiS 

991 CSCugat X 268, pig. 225: et est ipsa 
terra In comitatu barchinona Infra terminio de 
Cercedol in locum quern dicunt ad ipsas curtes 

1096 CSCugat II 762, pig. 421: de occiduo in 
torrente de Laceres, de circi in riera de Cercedol 

A la base d'aquests topònims ha d'haver-hi un col·lectiu 

de QUERcus: Cercet. El lloc amb aquest nom a Fulli (Conflent) 

queda relativament allunyat de cap d'aquests dos topònims com 

per poder-hi veure una relació de dependència entre ells; 

però també hem comentat en un altre lloc (capítol 4, a 

propòsit del sufix -ell) com certes relacions de dependència 

es poden establir entre topònims relativament allunyats. 

Per últim comentem que Coromines cita (DECat, s.v. 

herba, pig. 778) un topònim Cardèdol, sense donar-ne però la 

localització ni cap altra dada. El deu interpretar com un 

diminutiu de Cardet. 
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1.1.2.- Col·lectius en -MI 

ROVIROLA 

El diminutiu en -ola del col- lectiu rovlra apareix en la 

toponímia catalana en diversos llocs: d'una banda Rovirola és 

•1 non d'un veïnat de Massanet de la Selva (en aquesta 

comarca), d'altra banda La Rovirola és el non d'un barri del 

municipi de Santa Maria d'016 al Bages i hi ha un Sot de la 

Rovirola a la Garrotxa. 

Hi ha altres paral-lels de topònins col-lectius en -m 

que presenten aquest sufix diminutiu. En el capítol 

corresponent (2) ja hen conentat els topònims Cassanyola i 

Castanyola que s'han d'interpretar també com a diminutius amb 

el sufix -ola. 

1.1.3.- Col·lectius en -mius 

És molt freqüent l'associació del sufix diminutiu -oi 

amb col-lectius vegetals formats amb el sufix -er -era (més 

particularment en femení) tant en singulars com plurals. Així 

El Bruquerol és un veïnat del municipi de Palafrugell (Baix 

Empordà) i Bruqueroles és el nom d'un veïnat de Mieres (la 

Garrotxa); Jonqueroles és un lloc del municipi de Bellestar 

(Rosselló); el Noquerola és un afluent del Segre (Segrià) i 

el nom d'una riera 1 masia del Montseny (cf. BADIA - 1951, 

mapa 10, pàg. 541). A més d'aquests hi ha encara els 

següents : 
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FENEROLES 

Ei topònim Feneroles apar*lx 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, DocUrgell 112 (Urgellia 2, pàg. 
83): in apendicio de Istamarice uel de Fenerolas, 
et infrontat de .1. parte in flumen Segor et de 
alia in flumen Baleria 

Sobre aquest topònim cal remarcar que, poc més a l'oest, al 

municipi d'Ar.serall (Alt Urgell) hi ha el veïnat de Feners 

que repesenta el mateix col·lectiu del fenc sense el sufix 

diminutiu; sembla probable, doncs, que hi hagi una relació de 

dependència entre els dos topònims. 

FIGUEROLA 

Són molt freqüents en la toponimia catalana els topònims 

que presenten la forma Figuerola o, en plural, Figueroles: 

Figuerola és el nom d'una masia-castell de Llanera del 

Solsonès (municipi de Torà de Riubregós, la Segarra). Turull 

(1991, pèg. 160) documenta aquest topònim des de la primera 

meitat del segle xi: 

1024 (orlg.) Sangés, DocGulssona 1 (Urgellia 
3, pig. 227): et ipso castro de Figerola, cum ipsa 
tercia perte de ipsum aulodem 
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Turull (loc. cit. pig. 161) també comenta «1 pobla de 

Flqueroleta (municipi de les Piles de Gaià, Conca de 

Barbaré). El diminutiu toponímic d'aquest mot «1 registra 

Turull das de l'any 178? (cent de Floridablanca). 

Par últim, Figuerola is al nom d'una masia a Begues; 

aquí cal afegir als pobles da Figuerola d'Orcau (municipi 

d'Isona, Pallars Jussà), Figuerola da Mali (Municipi da 

Fontllonga, la Noguera), i Figuerola del Camp (a l'Alt Camp); 

an plural, Figueroles, és al non d'un veïnat del municipi da 

Fontcoberta (Gironès). 

FOLGUEROLES 

El pobla de Folgueroles (Osona) as troba documentat des 

de ben antic en diversos preceptes carolingis. 

881 (orig. precepte) DipCarol. I, pàg. 136: 
concedímus .. uilian Quartianum et Felgerolas ... 
et uillam quae uocatur Fonsaedictus. 

899 (orig. precepte) DipCarol. I, pig. 215: 
in predicto pago Ausonensi .. in Felcariolas et in 
Berga. 

899 ACondal 11, pig. 122. Precepte de Carles 
el Simple: Id est in praedicto pago ausonensi ... 
in villa ecian Terrâtes et in Tagnano et in 
Felcariolas et in Berga et in Genestero et in 
Sennare quicquid habere videntur. 

El mateix lloc apareix també lògicament en documents de Vic: 
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921 (orig.) Junyent, DipVlc 94, pàg. 86: In 
ullla que uocant Falgarolas 

926 (orig.) Junyent» DipVic 117, pàg. 104: in 
comltato Ausona ... In ullla Felgelrolas 

En aquest is es tracta d'un sufix diminutiu aplicat 

sobre una base falguera; aquesta base s'ha d'Interpretar, con 

ja hen comentat en un altre lloc, coa a col·lectiva. Cal 

remarcar la presència gairebé constant de la grafia Fe- en 

aquests documents (sobre l'alternança Fa- Fo- en aquests 

topònims derivats de PILICMIXA vegeu el punt S.4. en comentar 

el topònim Foguera). D'altra banda és precisament el document 

més antic el que dóna la forma que havia de ser la més 

acostada a la pronúncia real del topònim; en els preceptes 

carolingis posteriors el topònim apareix llatinitzat. 

1.2. Diminutius amb el sufix -ell 

Amb el sufix -e_U, (< -ILLUM) amb significat diminutiu, 

es formen un gran nombre de topònims compostos a partir de 

col·lectius. En una gran quantitat són compostos amb el sufix 

-ITUM encara que també n'hi ha amb altres sufixos com és ara -

osus. 

1.2.1. Col·lectius en -troti 

Aquest és, com acabem de dir, el tipus de compost potser 

més freqüent. La seva forma, -edell, no presenta cap 

dificultat; a propòsit d'aquest tipus de compostos Coromines 
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comenta que justament la presència de la -d- interior Indica 

que es tracta de compostos a partir d'un sufix -ITUM: "Si a 

costat [de col·lectius en -ITUM] hi ha diminutiu 1 aquest té 

una -d-, això ans assegura que no estem davant de caso* del 

sufix diminutiu -et, llatí -ITTUS; com que hi ha Ccstanvadell 

al costat de Caatanyet 1 Cassanedlll al costat de Cassanet, 

és evident que ha de tractar-se de col·lectius en -ITUM, i el 

mateix hem de deduir de la parella Altet i Altadill (que 

signifiquen, doncs, 'conjunt de turons o alts' )." (Cor orni nés-

1965, I, pàg. 16). 

D'altra banda aquest és un tipus de formació que té 

lògicament altres paral·lels romànics; només a tal d'exemple 

mencionem alguns topònims hispànics que citen Menéndez Pldal 

(1950) 1 Piel (1968 a i b) : Faidlel, Faidlello. Louredela. 

Louradela, Cornudilla, Taxetello (955). 

AULEDELL 

El mot Auledell existeix en català com a cognom. 

Existeix també una masia amb aquest nom al Maresme (citat per 

Badia - 1951, pàg. 258 mapa); no sabem però quina relació 

pugui tenir amb els portadors d'aquest cognom. Per la aeva 

estructura aquest nom sembla que ha de ser un col·lectiu 

aulet (< iLicBTUM) al que s'uneix el sufix diminutiu -ell. 
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AVELLANEDELL 

Avellanedell és «1 nom d'un lloc a 1A vessant nord del 

coll de Vernedeil, entre «1 Vallespir i la Garrotxa. Aquest 

lloc ja apareix en un document del 946, on apareix també «1 

coll d'Ares. 

946 ACA Monacals, Girona, perg. de Sant Pere 
de Camprodon, carp. 1, perg. 2: in territorio 
Elenense in Valle Asperi in lo[tun que) vocant 
Collo de Aras vindimus tibi alode {•••]* 
Avellanedello 

Es tracta d'una formació sobre el col·lectiu ave1lanet amb 

l'addició d'el sufix diminutiu -ell. 

BOIXEDELL 

El topònim Boixedell designa un 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-lela a l'anterior: el 

col·lectiu bolxet amb f sufix diminutiu -ell. 

CANEDELL (CANAD-) 

El mot canadell apareix com a nom comú designant un 

-'t-dhaveral qn sigue el curso de una corriente de agua; 

fondo de un v..A lie; hondonada"* tal com defineix el GMLC. 
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1005 CEGirona, pàg. 268 (Botet 71): et 
affrontât ista omnia: de parte orientis ir. canadel 
quern vocant Cirisol et de meridie In Espídela 

1046 CSCugat II 586, pig. 253: qui afrontat 
Ipsa hec omnia: de parte orientis in terminio de 
Bañares ... de deinde uadit per ipso cocon et sic 
peruadit per ipso rio qui discurrít per Ipso 
canadel par tempus pluuiarum et iungit In Ipso cap 
de ipso torrent de ipsa lobatera 

1052 CSCugat II 595, p 263: et ipsum alodium 
de Castelar habet affrontaciones: a parte orientis 
in ipso collo de Solaneto ... de circio ad ipso 
cannadel, sine in ipso pugo de Aguilar 

És difícil de dir si aquest mot és un derivat de canet 

(tal con ho feia Balan (1899, pàg. 192) o el DCVB) o si és 

un derivat de canada. Formes amb -e- en la segona síl·laba 

apareixen en tres dels documents recollits, entre ells el nés 

antic, de l'any 956. En aquest document es menciona un 

torrente de ipso Cannedello, situat entre Sobirats 1 Lavit. 

956 CSCugat I 45, pàg. 41: et affrontât hec 
omnia: de pi *rte orientis in ipso torrente de ipso 
cannedello qui est termine de Sublratus 

També apareix amb -e- en dos documents de Santa Anna dels 

anys 1040 1 1067: 

1040 Al turo, Sta. Anna II 43, pàg. 47: Est 
Ipso mulino ... in chomitatu Barchinonense, infra 
terming] castro Barberano, in locho vocltato sive 
suprascripto Channedel 

1067 Alturo, Sta. Anna II 92, pig. 107: 
strata qui pergit subtus mul inos de Cannedel usque 
ad Sancti Stephani et usque ad Rio Slco 
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Observem que en bastants casos el mot designa molins que 

lògicament estan prop dels cursos d'aigua. 

1112 Al turo, Sta. Anna IX 166, pàg. 188: 
habeat duos de molendinis unum de ipsos de 
Cannadel et alius de ipsis de Gontidia 

Car.edell és topònim a diversos llocs: desgina un veïnat 

de Viladecavalls de Calders (Bages) 1 un altre a la Selva (a 

Santa Coloma de Farners). D'altra barda, Lo Canadello, amb la 

-o final conservada, és un lloc d'Ascó (Ribera d'Ebre). 

CASTANYEDELL 

Castanyedell és el nom d'un llogaret que es troba a la 

vall del mateix nom entre Sant Hilari Sacalm 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·lecteu castanyet; precisament 

Castanyet és un topònim no llunyà (Santa Coloma de Farners, 

La Selva). 

CORNUDELLA 

Aquest topònim, repetit en diversos llocs de la 

geografia catalana, ha estat explicat per Coromines (1965, II 

pàg. 82) com uns formació diminutiva sobre CORKITA. La forma 

més propera a l'etimològica es troba en un document de 97? 

Curnetella; en la resta de documents ea troba Cornu-

432 



Topònims amb doble sufixacló 

Curnutella, forma més similar a l'actual en la qual al pas 

d'-e- a -u- a'explica, sempre segons Coromines, par un procés 

d'assimilació, ajudat per l'etimologia popular. La 

documentació recollida es refereix a Cornudella de Valira a 

l'Alta Ribagorça. 

938 ACondal 113, pàg. 266: in alacencias de 
castro que dicitur Kastellare ubi surgit flumen 
Lubrichatus, ad locum ubi dicunt kastro de 
predicto Madelxone vel villa Curnutellas. 

968 DlpPallars 203, pàg. 391: et est ipsa 
vlnea in castro Cornu tel la, in loco ubi dicitur 
Strata 

974 DipPallars 228, pàg. 406: et est ipsa 
vinea [in castro C]ornutella, in loco ubi dicitur 
Bosouri 

977 DipPallars 240, pàg. 412: et est ipsa 
vinea in chomitatum Ripacorcense, in termino de 
castruà Curnetella 

987-995 DipPallars 300, pàg. 443: et vobis 
vindo vinea sea a pogo Curnutella, a Salesu que 
abeo de neo parentorum 

988-996 DipPallars 308, pàg. 446: et est ipsa 
vinea in apendicio Cornutella, in loco ubi dicitur 
Poio altum 

s. x DipPallars 319, pàg. 454: ut vobis vindo 
.1. vlnea in apenditio Cornutella, in loco ubi 
dicitur Pogo altum 

1023 Puig 1 Ferrete, Lavaix 13, pàg. 69: 
vobis vindo vinea mea; est ipsa vlnea in castro 
Cornutella, in loco ubi dicitur Larinsi 
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D'altra banda existeixen altres topònims homònims que 

designen un poble del Montsant (Priorat) 1 un barri de Sant 

Jaume dels Domenys (Baix Penedès). 

CORNUDELL 

A Castellar de n'Hug existeix l'església de Sant Joan de 

Cornudell (Berguedà). Aquest topònim apareix en el segle xx 

però en la seva forma de plural Cornudells 

949 ACondal 129, pàg. 288: Et est ipsa pecia 
in apendicio de Kastellare, in villa Curnudellus 

981 Junyent, DipVic 479, pàg. 401 « Udina, La 
successió testada 22, p. 168: Et ad Gigone 
renaneat i ps urn meum alaude quod abeo in 
Cornudellos 

Cornudells, en plural, és el nom d'un lloc del Maresme, 

a prop d'Argentona, en un document de 1024. No hem pogut 

localitzar aquest topònim en l'actualitat. 

1024 Alturo, Sta. Anna II 25, pàg. 31: ipsa 
via qui vadit de predicto collo et pergit per 
Valle Maiore et exit ad Curnudellos 

FONOGEDELL 

Fonogedell és el nom d'un poble al Lluçanès (municipi de 

Casserres, Berguedà). Coromines (DECat, s.v. fonoll) explica 
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aquest topònim com a producte d'una dissimilació del 

diminutiu en -ell de fonollet, Fonolledell. Cal destacar que 

un dels llocs que s'anomena fonollet és precisament molt a 

prop d'aquest diminutiu (a Puig-Reig, Berguedà). 

JONCADELLA 

Joncadalla és el nom d'una antiga parròquia de Sant 

Martí de Torroella, al Bages. 

OLMATELL 

Olmatell o Olmatells és el nom de diversos llocs a prop 

de Barcelona. En una sèrie de documents del segle xx 

Olmatell, usat encara amb article, és un lloc a Santa Eulàlia 

de Vilapiscina a Sant Andreu del Palomar (actualment al 

municipi de Barcelona, Barcelonès). 

1013 LAntiq. II 162, f. 59 (Nas 323): 
parrochiam Sancti Andrée vel de Vilapiscina ... 
affrontât ... de circi in ipso olmatello 

1043 LAntiq. II 238, f. 81: in parrochia 
Sancti Andrée in termine de ui la piscina in loco 
que dicunt ad ipsa ventosa ... De occiduo in 
strada publica qui pergit de barchinona uel ad 
ipso ulmatel 

1044 LAntiq. II 238, f. 81 (Nas 565): 
affrontât hec omnia de parte circi in uia qui 
pergit ad ipso pontonal ... de occiduo in strada 
publica qui pergit ad barchinona uel ad ipso 
ulmatel 
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104? LAntiq. II 294, f. 96 (Mas 598): 
affrontât hec omnia de parte circi in ipso 
holmatello 

D'altra banda on un document de 1062 Olmatells, en 

plural, és el nom d'una muntanya 

1062 LAntiq. II 340, f. 114: in predicta 
celada usque ad cacumina illius montis qui 
nominatur ulmatels 

Així mateix Olmatells és també el nom d'un paratge al 

delta del Llobregat (a Sant Bol) en un document de Sant Cugat 

de 1158: 

1158 CSCugat III 1021, pàg. 190: Est i am 
dictus mansus in parrochia sancti baudili in prato 
de lanera. Affrontât ... a meridle in marina que 
vocant de olmatellos 

* 01—-toll, en singular, és el nom d'un coll de la serra del 

Corredor al torrent de Tapióles (prop de Vallgorguina) en un 

document de Sant Cugat de 1077. 

1040 Miret, Terrassa 111, pàg. 494: in 
comitatu Barchinonense ... afrontat de oriente in 
alodium ... de Ganzelmo sive quod est de Olíbano 
Sendredi vel in rio de Tapiólas ac in ipso collo 
de Olmetello 

1077 CSCugat II 691, pàg. 352: Habet namque 
affrontaciones ... in rivo de Tapióles hac in ipso 
collo de Olmatello 

Aquesta base toponímica presenta algunes dificultats. En 

primer lloc veiem que la vocal -a- hi és constant al contrari 

que en el cas de Canadell (cf. supra). Només en el cas del 
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document de 107? apareix 1« vocal -e-. Coromines (DECat ». v. 

on) indica que caldria partir d'una forma ULMATA • ILLUS (cf. 

occ. ant. olmada 'lloc poblat d'oms') nés que no pas d'uuaTA 

+ ILLUS. Un segon problema és la presència 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 

topònim Olmatell. 

OLMEDELLA 

Un topònim paral·lel al que acabem de comentar però en 

la seva forma femenina apareix en un document de Vie, 

desginant un lloc al comtat d'Osona: 

982 Junyent, DipVic 485, pàg. 408: et sunt 
ipsas terras in comitato Ausona, in terminio de 
castrum Sancti Stefani, in locum que dicunt ipsa 
Garga, in ipsa Olmedella. 

SALZEDELLA 

Salzedella es un topònim al Baix Maestrat. Un altre cop 

sembla format amb una base saltada amb el sufix -ella. 

VEWHD1LL (VERHA-) 

El topònim Vernedell (Veroadell) designa un coll entre 

el Vallespir i la Garrotxa. Sembla que en la seva base 
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•tipològica aquest topònim ha de tenir «I seu origen en un 

compost de vernet amb «1 sufix diminutiu -eU. 

Finalment cal comentar els cognoms Telledella (escrit 

sovint Tavadella) 1 Pinedell que semblen descansar en 

formacions dol mateix tipust Telleda i Pinet respectivament. 

Noll (1982, pig. 244) explica precisament així si primer 

d'aquests topònims. També nen de fer menció del topònim 

Cassanedill que Coromines (1965 I, pàg. 16) cita con a 

paral-lei a tots els que hem citat. 

1.2.2.- Col·lectius en -oses 

Contrastant amb la gran quantitat de topònims que 

presenten un sufix diminutiu -ell -ella unit a una base amb -

•TOM -ETA, només hem pogut trobar-ne dos que presentin el 

mateix sufix diminutiu sobre una base en -osus -OSA. 

En documents d'Urgell aprareix un lloc anomenat 

Cercósela que Baraut situa a la comarca de la Noguera: 

1032 (orig.) Baraut, DocUrgell 456 (Urgellia 
4, pàg. 158): in comitatum Orgellítense ... ad 
ipsa ecclesia que dicunt de Guansero cum suos 
términos ... Et pervenit ad ipso torrente de ipsa 
Cercosela 

1101 Baraut, DocUrgell 1192 (Urgellia 9, pig. 
21): cum aliis aleudes que comparavi de Guilabert 
Guifré ad ipsa Cerchosella ... et ipsas vineas qui 
sunt ad ipso reger de la Cerchosella ... fit 
dimisit ad Pere Mir pec i a .1. de terra apud .1. 
vinea qui est ad ipsa Cerchosella 
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De la mateixa Minera en un document de Vic del segle z 

apareix un lloc anomenat Esplnosella a Taradell: 

966 Junyent, DipVic 376, pàg. 314: in 
comitatum Ossona, in terminio de castro Taradello, 
In fines de villa Spinosella, prope rio de Nulas 
et de Ossore 

2.- Topònims amb doble sufix col·lectiu 

2.1.- Topònims compostos -ITÜM • -MIPS 

COL·LECTIUS DE BOIX 

Boixeder 

Els derivats col-lectius de boix presenten la 

particularitat de ser força rics en derivacions suflxals 

toponímiques, no sempre fàcils d'explicar. El not boixeder, 

encara viu avui com a col·lectiu, sembla que ha d'ésser un 

compost amb el sufix -ARIus sobre una base ja fornada amb un 

sufix -ïTUM. Coromines ha recollit aquest mot com a nom 

apel·latiu al Pirineu (cf. DECat s. v. boix); també apareix 

documentat com a nom comú al üCVB. 

Boixeder apareix en diversos documents d'Urgell i un 

d'Osona. En el document més antic que n'hem recollit boixeder 

ée amb tota seguretat un nom comú ja que apareix en una 

enumeració de vegetals que componen un bosc de Pallerols 

(municipi de Montferrer i Castellbò, Alt Urgell). 
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935 Baraut, DocUroell 95 (Urgellia 2, pàg. 
?l)i dono ad Sánete Mane Sed i s Ipso bosco qui est 
prope Pallerols cum omnibus argelagariis vel 
3uruscularii8 et boxedariis 

També és apel·latiu en el següent document del segle x: 

975 Baraut, DocUrgell 168 (Urgellia 2, pàg. 
117): adfrontat ... de allas II partes In rochas 
et In boxedarios 

En la resta de documents bolxeder apareix com a limit de 

terrenys; en tots els casos sembla ben propera la seva funció 

com a nom comú: 

1036 ACA Ramon Berenguer I, nfi 4: in comitatu 
Ausona, in ualle Riopullo, in locum que vocant 
Artigas ... Et affrontât de circi in boxeder 

1040 Baraut, ActCUrgell 49 (Urgellia 1, pàg. 
122): donamus atque concedimus unam cerram ... qui 
affrontât ... de quarta parte in ipso boxeder 

1098 (1042-1068) Baraut, DocUrgell 1166 
(Urgellia 8, pàg. 95): dono predicte eceleale 
béate Marie de Tolo et clericis illius loci ie 
ipso bosc de Cadi ... et affrontât ... de alia 
parte in boxeder de Orden 

Boixedera 

En la documentació llatina recollida apareix 

repetidament Boixedera com a nom d'una vila al comtat 

d'Urgell. Baraut indica només que es tracta d'un terme a la 
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Seu «l'Urgell (Alt Urgell) però no localitzable actualment. El 

topònim «pareix com a cognom d'un personatge en el document 

de 1003: 

942 Rublo, Documentos 133, pèg. 160 • ACondal 
121, pàg. 278: afrontat in Urgello ... de una 
parte in ipso Arzero, de alia in rivo de Boxedera 

97? (orlg.) Baraut, DocUrgell 171 (Urgellia 
2, pàg. 121): ipsum meum alaudem in loco 
nuncupante Boxetaria ... et lpsas IIII pecias de 
terra cum ipso prato qui sunt in Boxetaria ... et 
ipsa villa iam dicta Boxetaria 

988 (orig.) Baraut, DocUrgell 214 (Urgellia 
3, pig. '6): et ipso alode et fevo quern habemus in 
Boxedera vel infra suas fines 

1001 Baraut, DocUrgell 271 (Urgellia 3, pàg. 
101): ipsam uillam de Boxedera 

1003 Baraut, DocUrgell 288 (Urgellia 3, pàg. 
120): elagi vos meos manumissores ... et 
Seniofredo de Boxetera 

1020 (orig.) Baraut, DocUrgell 360 (Urgellia 
4, pàg. 73): Est in comitatum Orgeli, in apendicio 
Sancta Maria Sedis Vico, in vila que dicunt 
Boxedera 

1035 Baraut, DocUrgell 477 (Urgellia 4, pàg. 
176): In primis ad sancta Maria Sedis Vico ipsos 
alodes que habeo in Boxedera, id sunt casas, 
casalibus, ortls ... 

1047/1048 Baraut, DocUrgell 612 (Urgellia 5, 
pàg. 135): plenam potestatem habuissen cannonlci 
Sánete Marie suum alaudem de Nocholono vel de 
Boxedera aprehenderé et tenere 
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1102 Baraut, DocUrgell 1201 (Urgellia 9, pàg. 
32): dederunt Calbiziano et Lezirt cr Ipsa alodia 
que sunt In Boxedera et In Nocolo 

1166 ACUrgell, Cart. I 3, f. 9: dono atque 
present ial iter trado canonice Béate Marie ui Ham 
de Boxedera et totun honoren de Sosagarre 

Deu ser un lloc diferent, per bé que molt proper, la COMÍ de 

Bolxedera que un document de 1065 situa a la Vall de Caboet 

(Alt Urgell): 

1065 Miret, Organyà 61, pàg. 435: in valle 
Capodecii in villa Vilar, in apendicio Sancti 
Michaelis, in locum ubi dicunt ad ipsa coma de 
Boxedera 

Boixeder, com bolxedera, són una espècie de col·lectius 

d'un col·lectiu; el significat etimològic seria 'lloc poblat 

de boixedes'. 

Aquests col·lectius doblement sufixatb amb sufixos 

col·lectius no són especialment abundants en la toponímia, 

per això és destacable el que sembla ser un altre derivat del 

boix, el topònim Bolxadors (municipi de Sant Pere de 

Sallavinera, Anoia). El topònim apareix documentat des del 

segle xx (vegeu la documentació que en dóna Turull, 1991, 

pàg. 69). La base etimològica d'aquest topònim 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 català d'~ 

ATORiM que s'usa particularment en derivats per formar noms 
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d'oficis però és clarament inadequat al nostre topònim. Una 

baae amb un sufix -tron sembla poc probable vit ta la 

unanimitat de la grafia -a- a l'interior d'aquest mot en tots 

els documents des del segle xx. 

3.- Conclusions 

A tall de conclusions podem destacar la quantitat de 

topònims, derivats a partir de col·lectius en -ETUM (- ETA), 

que hem pogut registrar. La major part són diminutius creats 

mitjançant el sufix -ELLOS (-ILIA): Auledell, Avellanedell, 

Boixedell, Canadell, Canadella, Castanyedell, Cornudell, 

Cornudella, Fonoqedell, Joncadella, Olmedella, Pinedell, 

Plnedella, Salzedella, Talladella i Vernadell. Hi ha també el 

derivat Cassanedill. Són un nombre moit més reduït els 

derivats amb el sufix -OLOS: Acerèdol, Cercèdol, Cardédol. 

Finalment Boixeder i Boixedera representen una espècie de 

col·lectius de col-lectiu mitjançant el sufix -ARIUS. Cal 

destacar que en la documentació medieval tant boixeder com 

canadell poden actuar com a nom apel·latiu. 

Són també molt abundants els topònims formats amb un 

sufix -oms que s'afegoix a una base formada amb un sufix -

Jksius : Bruquerol, Jonqueroles, Noquerola, Feneroles, 

Figuerola, Folgueroles); en menys casos aquest sufix s'uneix 

a una base en -IA (Rovirola, Cassanvola, Castanyola) 

En alguns casos es poden considerar clarament aquests 

topònims com a derivats toponímics d'altres noms de lloc; en 

altres casos la relació amb un altre topònim no és tan clara. 
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SUBSTITUCIÓ HISTÒRICA DE SUFIXOS 

Vist des d'una perspectiva històrica, hi ha un fenomen 

que ha cridat la nostra atenció però que no hen vist que hagi 

merescut comentaris aprofundits per part dels estudiosos si 

bé a vegades s'ha assenyalat aïlladament. Es tracta del fet 

que certs topònims que, en època medieval es documenten amb 

una forma determinada, amb un sufix concret, s'han 

identificat modernament amb altres topònims actuals formats 

sobre el mateix nom de planta però amb un sufix diferent, ts 

a dir, s'ha donat al ilarg de la història d'un topònim 

concret un canvi de sufix, la substitució d'un sufix 

col·lectiu per un altre. També, com a variant d'aquest 

fenomen històric, en alguns casos es pot constatar l'aparició 

d'un sufix en un topònim que trobem documentat històricament 

com a mot no sufixat però que s'identifica amb un topònim 

modern sufixat o també el cas invers, un topònim apareix 

sufixat històricament però com a mot simple en la seva forma 

actual ". 

- Associat a aquest fenomen es pot considerar també el 
dels relativament freqüents canvis de nombre (de singular a 
plural o a l'inrevés) que es troben en l'evolució històrica de 
certs topònims. ís un tema que no comentarem aqui. 
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Aquesta substitució històrica de sufixos no és un 

fenomen absolutament generalitzat sinó molt esporàdic 

(especialment si es considers des d'un punt de vista 

percentual de tots els topònimf implicats); potser per això, 

si bé s'han observat i comentat casos concrets, :»o s'ha 

estudiat coa a fenomen conjunt; però tanmateix creiem que, 

«ncara que només se'n donin alguns casos, val la pena de 

comentar-los. 

El primer d'aquests exemples el constitueix un cas de 

substitució del sufix -et, documentat aixi en època antiga, 

per un sufix -ós. Efectivament en el text de l'acta de 

consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell apareix, entre 

•oïts d'altres, un lloc anomenat Gavarret a la Vall de Brocà: 

ca. 860 Baraut, ActCUrgell 2, pàg. 52. Acta 
de consagració de Sta. Maria de la Seu d'Urgell: 
tradimus eciam omnes parrochias comitatu 
Cerdanlensem ... uel Pardines atque Kaballera, 
siue eciam Lilieto uel Bocrano, cum Gavarreto, 
atque Bagazano.. .-

Aquest topònim continua apareixent amb la mateixa forma i 

referit al mateix lloc en altres documents d'Urgell i del 

monestir Sant Llorenç prop Bagà, situat també a la vall de 

Brocà: 

947 (orig.) Baraut, DocUrgell 110 (Urgellia 
2, pàg. 81): vindimus nos tibi terra nostra quem 
avenus in valle Bucranense, in agacencia de villa 
Gavarreto vel ad ipso obago 
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972 StLlorenç 31* pig. Ifli eat in comitatum 
Cerdaniense in valle Bucurano Infra finas de 
Gavarrodo 

1016 StLorenç 63, pàg. 203: at eat hec omnia 
In comitatum Cerdaniense, in valle Bucranense in 
agarencias de Gavarred 

1036 (4 nonas Novembre) ACA Pardinela nB 9: 
in comitatu cerdaniense in valde Bucuranense in 
apendiclo de Gavarredo 

1106 Baraut, ActCUrgell 77, pàg. 166. 
Consagració de l'església de Sant Vicenç del Rus: 
términos quoque parrochie ... secundus ab africana 
parte in terminio valus de Li lied, terminus vero 
ab ocassu in terminio ville Gabarred 

Ara bé, P. Pujol, en fer la llista dels topònims que 

apareixen en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell (1917, 

pàg. 113), identificà aquest Gavarret com a corresponent al 

poble actual de Gavarres (situat sota el Puigllançada, a 

l'actual municipi de Guardiola de Berguedà), identificació 

que sembla correspondre segons l'ordre que se segueix en 

l'enumeració dels llocs en l'acta. Pujol no fa cap comentari 

sobre el canvi de sufix. Neyer-Lübke, en el seu estudi sobre 

el noms de lloc que apareixen en aquesta acta de consagració 

(1923, pàg. 21), repeteix la identificació que havia fet 

Pujol indicant només que es tracta del nom de planta 

qavarrera però sense fer cap menció al canvi de sufix. 

Grlera (1931, pàg. 43), entre els exemples de grafies -

o- per -e- que indicarien el pas de la vocal -e- tònica 

tancada a la vocal tònica neutra en català antic, cita el 
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Gauarreto de l'acta de consagració de Santa Maria de la Sau 

d'Urgell identificat amb al modern Gavarres. En tot cas, 

sembla qua a*hauria da parlar més aviat de canvi de sufix. 

L'exemple fou recollit par Badia (1981, pàg. 142) i par 

Rasico (1982, pàg. 41). 

Un canvi de sufix semblant succeeix amb un dels topònims 

que apareix en un altre document molt ric des del punt de 

vista onomàstic, l'acta de reconeixement de propietat de Sant 

Joan de les Abadesses de 913. Es tracta del topònim 

Glnebrosa: 

913 ACondal 38, pàg. 158: et nos habitatores 
de villa Ienebrosa 

El mateix topònim ja havia aparegut uns vint anys abans en 

l'acta de consagració de la mateixa església : 

887 ACondal 4, pàg. 103: dono ... ad domum 
sancti Ioannis Babtiste decimas et primicias ... 
de viliare Genebrosa 

Aquest topònim ha estat identificat pels estudiosos amb 

El Glnebret (a Sant Pau de Seguries, Ripollès). Badia en el 

seu estudi de la toponimia en l'acta de reconeixement de Sant 

Joan de les Abadesses (1961, pàg. 95) proposa una explicació 

per aquesta substitució: "remarquons le changement du 

suffixe, qu'aurait provoqué peut-être la présence, dans la 

même contrée, de La Glnebrosa, déjà indiquée". Es a dir, 

l'existència d'un altre lloc homònim i proper hauria provocat 

la substitució dol sufix en aquest topònim per desfer 

possibles ambigüetats. Altres autors que han estudiat la 
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toponímia d'aquest document assenyalen també «1 canvi de 

•ufix però sense proposar explicacions, així per exemple 

Kremer (1974, pàg. S3) reprèn la identificació del topònim 

feta per Badia 1 Junyent 1 indica noués "mit Suffixwechsel". 

La mataixa identificació apareix en 1'atlas històric de 

Catalunya (BOLOS - HURTADO, full 10; però 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 produït exactament a l'inrevés que en el primer 

cas que comentàvem. Així mentre en el primer cas °1 sufix -ós 

substituïa -et, ara -et substitueix -osa. 

Més problemàtica resulta la identificació que es fa en 

l'índex del Cartulari de Sant Cugat del Vallès del topònim 

Castanyola que apareix en el següent document com a nom d'un 

ilcc situat al comtat d'Osona: 

981 CSCugat I 136, pàg. 113: in comitatu 
Ausona, uocabiles locos: id est Castaniola et 
Schiros, et in Terradellas 

Aquest lloc s'identifica en l'index del Cartulari amb el 

poble de Castanyedell (Vilanova de Sau, Osona). Si això fos 

realment així la substitució s'hauria produït en els dos 

elements sufixals: Castanyedell està format sobre Castanyet 

i no sobre Castanya, és a dir que tant el sufix col- lectiu (-

•A) com el diminutiu (-ola) haurien estat substituïts per uns 

altres sufixos (-et i -ell, respectivament) amb les mateixes 

funcions. 
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En altres casos l'avolució històrica comporta la pèrdua 

o addició d'un sufix. Coromines, comentant l'obra de II. Amigó 

(1979) sobre la toponímia de Vilallonga de Ter, explica gue 

•1 topònim actual 11 Macà "ha de ser al mateix indret que als 

autors han llegit en un pergamí da 1297: in nostrls pasturis 

de Medianello et Mazanosa, 1 creuen que és un noti que no ha 

deixat rastre". En aquest cas es tractaria d'una forma que 

hauria estat històricament sufixada 1 que en la seva forma 

actual ha perdut el sufix -osa. 

El cas invers • ¿mbla haver succeït amb un topònim que 

trobem documentat a finals del segle x en els diplomes 

carolingis: 

958 DipCarol I, pàg. 96: et valíem Leco cum 
ecclesia Sancti Salvatoris .. de sexta montem 
Cogollem 

L'editor d'aquest document, R. d'Abada1, identifica el 

topònim Cogollem que hi apareix amb l'actual pic de la 

Cogullosa, a la vessant esquerra de la riera de Fillols, al 

Canigó. En aquest cas, entre la forma històrica i l'actual, 

s'observa una addició del sufix -osa col·lectiu. 

Aquests dos últims casos serien, si ris topònims estan 

identificats correctament, ben notables perquè el canvi 

històric, la pèrdua o addició d'un sufix, suposa, a més, un 

canvi de gènere, en el primer cas de femení a masculí i en el 

segon de masculí a femení. 
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Sobre aquests exemples no es pot dir» però, gaire cosa; 

en alguns d'aquests casos fins 1 tot potser la Identificació 

dels tópenlas sigui dubtosa. En tot cas cal remarcar que la 

substitució sembla haver-se produït en una època relativament 

tardana (posterior al segle zix o xiii), cosa que potser en 

alguns cisos pugui ser una Indicació sobre la vitalitat de 

certs sufixos fins a una època determinada. 
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ELS SUFIXOS COL·LECTIUS EN LA LLENGUA ACTUAL 

La finalitat d'aquest capítol és la d'intentar posar de 

relleu quines són les tendències que s'observen en la llengua 

catalana avui en dia pel que fa a la formació dels 

col·lectius vegetals mitjançant sufixos. Aquesta 

caracterització ens sembla que pot ser útil per a comprendre 

millor les tendències que ha sofert la llengua en el seu 

desenvolupament històric fins a l'actualitat en aquest punt. 

Així volem fer remarcar que no es tracta aquí de fer una 

investigació exhaustiva sobre aquest tema, que podria 

constituir per si mateix l'objecte d'una altra tesi, sinó de 

fer veure 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 llengua més antiga; es 

tracta de veure quins sufixos són vius i productius avui en 

dia, quins ja no ho són, quines formacions conserva la 

llengua comuna construïdes amb sufixos ja no productius, 

quina és la distribució geogràfica o dialectal d'aquests 

sufixos, etc. 

Amb aquest objectiu ens ha semblat oportú de fer una 

exploració en dos fonts de materials molt concretes: una, el 

DGLC que, per tal com és I*obra lexicogràfica normativa per 
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«1 català, hauria de contenir als motí que són común» i 

habitúala an una gran part del territori, amb discreta 

acollida de dialectalismes o arcaismes fora de l'ús mes 

general. La segona d'aquestes fonts són las dades d'enquesta 

recollides entre ela materials de l'ALDC; aquesta materials, 

a «és de proporcionar-nos dades pel que fa a la vitalitat 

real dels diversos sufixos en la llengua «és actual, ena 

donen una informació valuoswíssima sobre la seva distribució 

geogràfica, indicacions que evidentment no dóna un diccionari 

normatiu, i que hen intentat de cartografiar. 

Aquestes dades creien que són suficients per establir 

let» tendències generals del català en aquest aspecte. 

Evidentment aquestos observacions es podrien ampliar amb 

altres dades d'obres lexicogràfiques com el DCVB, amb 

informacions extretes de monografies dialectals, amb 

enquestes, etc., però, com hem dit, la intenció d'aquest 

capítol és únicament la de constituir un punt de referència 

1 no una monografia que podria fer-se tan àmplia com la que 

centra aquest treball. 

1.- La introducció 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 1 quins no, i quins són els 

criteris seguits. Això, junt amb els resultats d'enquestes 

dialectals ens hauria de permetre de deduir quines són les 

tendències de la llengua moderna quant a la formació de 

col·lectius. És evident que un diccionari general en principi 
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no ha d'incloure formes dialectals molt localitzades, d'àmbit 

molt reduït; això, com veurem, no sempre és així en el DGLC 

però a grans trets en podem extreure conclusions sobre les 

principals tendències del català en aquest camp. 

L'Interès de P. Fabra pels noms relatius a la botànica 

sembla que era gran. Això es posa de manifest en la 

correspondència que mantingué amb Font 1 Quer 1 Miquel de 

Garganta, correspondència que ha estat editada 1 estudiada 

per Carles Riera 1 Joan Vallès (FABRA - FONT 1 QUER -

GARGANTA). A través de la comunicació epistolar entre aquests 

personatges és possible de seguir la inclusió dels 

col·lectius botànics 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 

botànics. El fet que Font i Quer estigués destinat al Marroc 

li impedí de dedicar-se profundament a aquesta tasca i la 

confià al jove botànic 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 

botànic i que inclogui, a més, els noms científics llatins 

dels vegetals, cosa que permet d'identificar clarament cada 

espècie sense 1'ambiguëtat que moltes vegades presenta la 

llenguc popular. 

En un moment determinat d'aquesta feina, Garganta dirigí 

una carta (datada el 4-IV-29) a Font i Quer on, entre 

d'altres comentaris, suggeria "Potser no estaria del tot 

malament introduir-hi col-lectius; com exemple alzinar; 
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podria definir-se (Millor que coa a bosc d'alzines) dient qua 

éa una associació caracteritzada par la presència de 

l'alzina. La dificultat amb qua horn topa éa al recordar-los 

o dit més planerament saber-los. Són vocables qua es mantenen 

vius a pagès, jo n'ha sentit de molt balls, com nabera, 

granara, brucatar; la major part par trobar-los tinc d'acudir 

ala cognoaa o a la toponímia" 1 an dóna una llista composta 

par i an -er (argelaquer, bover, bruquer, contel1er, 

esplqoler, junquer), 7 an -ar (aulinar, brucatar, ginestar, 

juncar, llorar, olivar, avellanar), 4 en -et (dais quals tres 

an plr^a', aulets, castanyets, olivets, pomaret), 7 en -era 

(bledara, braquera, fonollera, qramera, junquera, nabera, 

coguiera), una vintena llarga en -eda, i també rovlra com a 

forma isolada. Encara afegeix com a comentari que perarada 1 

salqueda han de trobar-se en el mateix cas i que "potser per 

aquest procediment es trobarien algunes etimologies" (loc. 

cit. pag. 45-46). 

La resposta de Font i Quer (datada el 2-V-1929) és 

afirmativa: "És clar també que cal de totes passades 

consignar ela col·lectius fitogeogràfics. Alzinar és una 

associació en la qual domina l'alzina. La llista que en dóna 

està bé. Però me sembla millor pomeret (de pomarada) que 

pomaret, albereda que a Iba reda (der. d'àlber). Hi ha variants 

d'alguna noma que'm dóna: com fonolleda, juncada, rovlra, 

olivar, avellanar, salzereda, etc. Molts cops el col·lectiu 

no éa propi d'una associació, en el sentit geobotànic del 

mot. Aleshores caldrà substituir aquella definició, dient, 

par exemple, que una fonolleda és una agrupació de fonolls" 

(loc. clt. pftg. 48). 
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Il dia 19 del mateix mes Garganta va escriure a Fabra la 

mateixa proposta "També 11 parlava [a Font 1 Quar] de la 

conveniència d'addicionar al diccionari «la col- lectius (se'n 

•ostra partidari), molts dels guals no els conec ais que con 

a cognons o coa a toponímics, d'altres els he sentit a alguns 

pagesos. Una gran dificultat és recordar-los. Us poso una 

llista amb els que sé, potser s'hi trobarien algunes 

etimologies 1 algun que con indico ne 11 ha afegit En Font. 

No tots es poden definir igualment, uns corresponen a 

veritables associacions fitogeogràfiques i altres a 

agrupacions de tal o qual planta" (loc. cit. pàg. 54). 

Observem que en les dues cartes Garganta insinua la 

possibilitat d'extreure col- lec* " m de l'onomàstica i que els 

dos botànics insisteixen en la necessitat de distingir en les 
S3 

definicions entre el que són veritables associacions i el 

que són agrupacions d'un determinat 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·lectius vegetals però la distinció científica entre el 

que és una associació geobotánica i un sinple grup de 

vegetals no hi és especificada: aïrí alzinar es defineix com 

un "lloc plantat d'alzines", o avetosa con un "bosc d'avets" 
83. Lògicament tampoc no seguí Fabra el consell d'extreure 

- Vegeu per exenple la definició que en dóna en la GEC 
Oriol de Bolòs. 

53 - Sí que apareixen en canvi en el DLCÍ alzinar "2. 
Comunitat vegetal, densa i ombrívola, en la qual predominen 
arbres de poca alçària, especialment alzines" o avetosa "2. 
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aquests noms <te l'onomàstica. Tampoc no inclogué tota «la 

nona proposats par Garganta: oar exemple no hi apareix cap 

dels col·lectius proposats an "arta), coaa qua éa un indici 

aobra la productivitat d'aquest suí ix an la llengua. 

Seguidament intentaran de veure quina són eia 

col·lectius que apareixen en el DGLC i quina han estat ela 

criteria i les fonts de la selecció. 

1.1.- Col·lectius masculins en -et 

En el DGLC (la esa.) solament figuren aulet, olivet, 

canvet, vinyet. D'aquests quatre un és definit solament per 

una accepció secundària: canyet és el "lloc on es llencen o 

enterren les bèsties mortes", accepció molt viva de la qual 

Fabra no podia prescindir. No recull en canvi l'etimològica 

'lloc poblat de canyes* que segons el DCVB seria persistent 

a Mallorca (sense exemples, però). Aulet és definit coa a 

"bosquet d'alzines joves" (en canvi auleda is definit co« 

"alzinar") i olivet com "oliverar petit". Solament vinyet és 

un simple col·lectiu: és definit com a "vinyar", que seria la 

forma prioritaria? no solament respecte a vinyet sinó també 

respecte a vlnyer. 

Hem vist que aulet 1 olivet són definits associats a una 

idea de petiteaa. Pel que fa al primer Coromines (DECat, a.v. 

alzina) critica: "II DFa defineix aulet com a 'alzinar 

Comunitat vegetal foreatal densa 1 sovint rica en espècies en la 
qual sol dominar l'avet". 
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d'alzines joves* 1 au Una (com si fot un mot diferent 

d'alzina), com 'alzina jove': això» evidentment fantàstic» 1 

allò dubto molt que ho sigui menys. Definicions donadas par 

amics que no conaixian bé als mots". COM podem veure 

Coromines no as decideix « condemnar dal tot una definició 

amb matís diminutiu par auier. La font de Fabra era 

segurament al DAg que defineix a¿let amb aquests mots 

"bosquet d'alzines joves" i el DAg no fa nés que extreure 

aquest significat de l'exemple que dóna, un document de 1SS1 

(Espinelves) que també reprodueix el DCVB: "no puguen tallar 

aulets ni bosch gros sinó brollara e ginestars". 

Més difícil és de justificar el diminutiu a olivet 

(apel·latiu viu a l'Empordà). Victor Català, del Baix 

Empordà, escriu (exemple que porta el DCVB): "hi havia graus 

olivets de soques fosques i esparracades". Ara Fabra 

s'inspira en la definició que dóna el DAg, 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 -et que tenen una certa vitalitat: vlnvet, 

olivet, aulet 1 dóna els significats d'acord amb les seves 

fonts o amb la informació obtinguda. No *\l ha cap 

manipulació. 
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1.2.- Col*lactina femenins an -eda 

En al DGLC ala col- lactina vegetals an -eda són 38, o 37 

al no contem el mot fullareda definit coa a "fullam" qua no 

fa referència a cap planta. Son ela següents: albereda, 

alzlneda / auleda, arboceda, arboreda / arbrada, arcada, 

avellaneda / avellanereda, bolxeda, castanyeda / 

caatanyereda, fageda, fanaleda, fonolleda, frelxeneda, 

fuilareda, qlnebreda, llorada, noquereda, olivada / 

oilvereda, omeda, pineda, planconeda, pollancreda / 

pollereda, rebolleda, roureda, salzeda / salzereda, sureda, 

taronqereda, timoneda, tremoleda, ullastreda, .erneda, 

xlfreda. 

Alguns d'aquests nona presenten una estructura que 

caldrà explicar: ena referim sobretot a pollereda 1 xifrada. 

El primer sembla que pertany al mateix tipus que plnarada que 

estudiem en un altre lloc; es tracta d'un col·lectiu de 

col·lectiu, o ai es vol un col·lectiu hipercaracteritzat. Corn 

que no existeix cap arbre anomenat *poller cal partir mea 

aviat de pollar que existeix, almenys a Mallorca, com a 

col·lectiu de poll (DAg i, amb exemplea, DCVB). Llavors 

s'hauria d'escriure pollareda i no pollereda. Al DCVB hi ha 

lea dues entrades, la primera remet a la segona i a pollereda 

cita un vera 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 però explica 

que Pontearé "anotava el col- lectiu pollareda (add. al DOrt.) 
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probablement modelat sobra albereda" M (DECat a.v. poll 

in). Ho podem ara far una recerca sobre las fonts de Fabra 

par al mot, paro tot sembla Indicar que la basa an la llengua 

parlada és molt dèbil. 

II segon mot xifrada no apareix ni al DAg ni al DCVB ni 

és sancionat par Coromines. Potser estigui fornat sobre 

xifra, el nom del fruit del xiprer, xifrer a l'Empordà, sobre 

el model da castanyada qua aparentment és un col·lectiu 

format sobre el nom del fruit i no de l'arbre, però 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 "fruit vesiculós com un fanalet" de fenal **no« de 

diverses gramínies". 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 lloc de 

fenal (fenalet, fenaletes, etc.)j 1, per més que el DFa i 

AlcM les hagin admeses totes dues —fent alguna distinció 

botànica artificiosa, que el lingüista ha de declarar 

infundada-- solament fanal, fenaleta, fanalet és ortografia 

correcta". X en nota: "Són històries tàrtares les 

explicacions que donen de semblança amb la forma d'un fanal: 

par la flor, sembla que diuen. Quina és la flor que, amb bona 

voluntat, no se 11 pugui trobar alyuna analogia amb una 

fanalet!". Per a ai el problema no és aquest perquè no estem 

- Coromines as refereix a anotacions manuscritas fetes 
per Eduard Fontserè en el seu exemplar del Diccionari ortogràfic 
da Fabra. 
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•n condicions de saber si Is planta descrita per Fabra pot 

ser associada a alguna de les gramínies designada amb el nom 

de fenol • El problema que ara ens interessa és el de 

fanaleda. La font de Fabra per a aquest mot deu ser el DAg 1 

la font del DAg deu ser el vers de Verdaguer (Obres IXI, 

105): "mirant com per l'exuta fanaleda s'escorre l'aygua 

freda ...". El DAg diu que el mot designa el "lloc on creix 

l'herba dita fanals"; ara fanals per a ell és 1'"herba que 

sol menjar el bestiar (Borredà, Centelles)", és a dir les 

gramínies que ara designem per escrit amb la grafia fenaIs, 

d'acord amb l'etimologia (llatí FENUS 'fenc'): són aquestes 

gramínies les que poden donar lloc a col·lectius, bé que el 

col·lectiu més freqüent és el plural fenals també topònim 

(Fenals, cala i platja prop de Lloret de Mar). ts ben curiós 

que quan Coromines consigna fenaleda (DECat, s.v. fenc) com 

a paraula no registrada abans en altres diccionaris citi com 

a autoritat el mateix passatge de Verdaguer; ho fa més 

extensament i seguint l'Edició Popular de 1917-25, molt 

corregida (Fug. a Egipte, ed. Popular I, Çat, pàg. 36). Tot 

sembla indicar que la fanaleda de Verdaguer fa referència a 

un prat on abunden els fenals. De totes maneres, sigui quina 

sigui la grafia, es tractaria d'un hàpax. 

Aquests tres noms, pollereda, xifreda i fanaleda, són 

els únics que presenten una grafia o una estructura no 

regular, que era necessari explicar. 

Allò que aquí interessa majorment és veure com Fabra ha 

acollit i ha tractat aquests col-lectius en -eda. En primer 

lloc podem observar que hi són representats la major p*rt 

dels arbres que a Catalunya més freqüentment formen boscos 
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(alzina, alzina surera, pi, roure, castanyer, faig, om, 

freixe, vern, àlber, pollancre); també hi ìia un bon nombre 

d'arbustos (boix, arboç, arç, ginebre), menys representades 

són les plantes que formen matolls 1 prats; hi ha un sol 

arbre de verger: el taronger. Això respon, naturalment, a una 

realitat lingüística gue el gui fa un diccionari general ha 

d'acceptar si no vol forçar les coses acollint arcaismes i 

termes d'àrea geogràfica reduidíssima o bé extraient 

col·lectius de la toponímia. Això darrer ja hem dit que Fabra 

no ho fa. En canvi el fet de poder disposar d'una font 

escrita per a un mot, sembla que tenia per a Fabra un gran 

pes a l'hora d'acollir-lo en el diccionari: així el mot 

tremo leda del qual el DAg dóna un exemple contingut en un 

document d'Espinelves de 1587 ("una artiga do ginestar i 

tremoleda"), també l'usa Guarau de Liost (1908), citat pel 

DCVB, solament d'això 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 però el fet d'aparèixer per escrit és 

decisiu a l'hora d'acollir-lo en un diccionari general. 

En el DGLC aquests compostos en -eda 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 un intent de matisació (una roureda és un "indret 

plant it de roures" i unù fageda és un " H O C plantat de 

íaigs"). No usa mal elr tenses "bosc" (o "bosquet" o 

"matoll") usats per altre, diccionaris. 

Una de les característiques dels col- lectius vegetals és 

que són molts els que tenen un sinònim en el diccionari. 
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Entre els col*lectius en -eda alguns no en tenen, són 

els següents i aIbereda, fanaleda (fenal-), frelxeneda, 

rebolleda, roureda, sureda, tremoleda, verneda. 

En altres tres casos el sinònim és també un col·lectiu 

en -eda: arbreda / arboreda, pollancreda / pollereda 

(pollar-), salzereda / salzeda. El mencionat en primer terme 

és el prloritari; això vol dir que en el DGLC salzeda és 

definit com a "salzereda", mentre que salzereda és definit 

com a "lloc plantat de salzes". La preferència de salzereda 

sobre salzeda pot semblar una mica sorprenent icès que en el 

diccionari hi ha salze però no sàlzer, forma ben antiga. En 

el DCVB apareix salzerar (Verdaguer) i altres formes amb -r-. 

El terme en -eda (o un cels dos termes en -eda) és 

prioritari en els següents casos: noquereda / noquerar, 

noqassar; fageda / fajosa; qinebreda / qinebrar; avellaneda 

/ avellanereda, avellanerar, avellanar; castanvereda / 

castanyeda, castanyer, castanverar; plançoneda / planconada. 

També ací pot sorprendre la preferència de castanvereda quan 

s'havia donat prioritat a avellaneda. És clar que aquestes 

coses en un diccionari que no comptava amb precedents moderns 

són inevitables. També és clar que pot haver-hi raons que 

se'ns escapen. 

En altres casos no és possible d'establir prioritats 

perquè un article ignora 1'altre, per dir-ho així: boixeda / 

bolxar; omeda / ornar? pineda / pinar. Això vol dir que 

bolxeda i bolxar són definits pels mrteixos mots "lloc 

plantat de boixos" sense que un remeti a un altre. 
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En la següent sèrie de mots, «1 tenue prioritari no és 

•1 col-lectiu on -oda? alzinar / alzineda, auleda; arbocar / 

arboceda; arcar / arceda, arcosa; fonollar / fonolleda; 

lloredar / lloreda; oliverar / olivar, oliveda, olivereda; 

tarongerar / taronqereda; ullastrar / ullastreda; xlprerar / 

xifrada 1 també fariqolar / timoneda. En alguna caaoa la 

prioritat és d'alguna manera matisada: així mentre qua aulada 

és definit per alzinar, l'article alzineda dóna la definició 

"lloc plantat d'alzines, alzinar" però alzinar no remet a 

alzineda. L'article noqueredn diu "lloc plantat de nogueres, 

noguerar, nogassar" però tant noquerar con noqassar són 

definits per noquereda. 

Els diccionaris posteriors han introduït alguns 

col·lectius més en -eda; en el mateix DGLC Miracle introduí 

jonceda, en el DLC hi figura pomareda (ai gual dóna prioritat 

aobre power i pomerar), qrevoleda, qatelleda, aveteda, 

telleda, roldoreda i fins i tot rodoreda i probablement 

o AI t»r©s • 

Ens hem detingut potser massa en el tractament dels 

col·lectius en -eda en el diccionari general, no per fer-ne 

elogis o retrets sinó per veure quins són els mots que estan 

ben arrelats a la llengua i quins són els que tenen 

substituts vius i quins són els que semblen indispensables. 

1.3.- Col·lectius en -ar 

Aquests són els col- lectius més representats en el DGLC, 

corresponent així a la realitat lingüistica con a sufix més 
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productiu «ii l'actualitat i degut al seu nombre (superen de 

llarg el centenar) renuncian a enumerar-los tots, només 

comentarem alguns aspectes que ens semblen rellevants. 

Gairebé tots els col-lectius en -ar van ser introduïts 

•n el DGLC per Fabra mateix; només melonar és una 

incorporació de Miracle i cardassar de l'IEC. 

Més amunt, en parlar del sufix -eda i en establir quines 

eren les formes prioritaries quan hi havia més d'una * 

possibilitat, hem vist que hi havia una certa tendència a 

preferir les formes en -ar davant de les formes en -eda; en 

tot cas eren més nombrosos els casos on s'establia aquesta 

preferència que no a l'inrevés. 

Com el sufix -eda, el sufix -ar combina molt 

especialment amb noms de plantes o d'arbres que presenten el 

sufix -eríaj, com és el cas dels noms d'arbre? fruiters 

cultivats, però 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 -erjjl al radical o sense aquest sufix en el mot base. 

En aquests casos, quan s'indica alguna prioritat, sembla que 

la preferència és per les formes amb el sufix -er(a) + -ar; 

•i«í olivar remet a "oliverar" i oliverar, que és la forma 

preferida per davant de totes les variants (oliveda 1 

olivereda), és la que du la definició "lloc plantat 

d'oliveres". Igualment pomar es defineix com a "pomerar" i 

pomerar és el "lloc plantat de pomeres". El cas de falqar 

"lloc poblat de falgueres, falguerar" i falquerar "lloc 

poblat de falgueres" és semblant. Per últim per avellanar i 
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avellanerar i vlmenar i vliaenerar no •• pot establir cap 

prioritat parqué els dos remeten respectivament a 

"avellaneda" i "vimeterar". 

Sobre les formacions en -ar cal observar que aquest 

sufix apareix associat també a noms de plantes que no són 

autòctones de la zona de parla catalana i que s'hi han 

introduït relativament tard: així cafetar; patatar, 

trumferar; panissar, blatdemorar, dacsar "; arrossar. Alxò 

no era així amb el sufix -eda que apareix associat a nos» de 

planta pròpies del terreny o en tot cas adaptades des de molt 

antic. 

També trobem aquest sufix associat, en molt més alt grau 

que no els altres, a noms de vegetals procedents del 

superestrat àrab: alfalsar; arrossar; arltjolar; dacsar; 

carxofar i també a noms d'arbres amb el mateix origen però 

que porten el sufix -er en el seu radical: qarroferar / 

qarroverar; tarongerar. 

En darrer lloc entre els col- lectius en -ar cal destacar 

per la seva formació particular el col·lectiu del noguer: 

nooaasar. Aquest mot apareix, junt amb les variants nouassar 
A Roqusssar al DAg localitzat a "Muntanya, Camprodon, Baget, 

Rocabruna" i definit com a "lloc on se crien nogueres en gran 

nombre". El DCVB recull el mot i la primera de les variants 

citant com a font el DAg però substitueix la definició per un 

col·lectiu "noguerar" i elimina la localització de Muntanya. 

- Cal fer notar, no obstant, que el mot dacsa, d'origen 
àrab, designava una altra espècie botànica abans de la 
introducció del blat de moro. 
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El DGLC, sense citar fonts però prenent segurament aquestes 

mateixes, defineix noqassar coa a "noguereda" indicant la 

preferència per aquesta forma de col-lectiu per davant de 

noguerar 1 noqassar. Coromines (DECat, s.v. nou) repeteix 

"Itoqaasar (variants nouassar, noquessar) 'noguerada, lloc 

plantat de nogueres', recollit a Muntanya, 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 aquí el sufix no està associat a cap 

designació del noguer, ni a cap altre mot registrat en obres 

lexicogràfiques. Un suposat »noqassa o *noqàs no l'hem pogut 

trobar enlloc amb cap significat. 

1.4.- Col·lectius femenins en -osa 

La presència en el DGLC de col- lectius formats amb el 

sufix -ós, en la seva forma femenina, és relativament minsa 

si la comparem amb els col- lectius en -eda o en -ar. Això és 

evidentment així en correspondència a la situació de la 

llengua actual. En el DGLC hi apareixen arcosat "lloc plantat 

d'arços, arcar, arceda", avetosa; "bosc d'avets", falosa: 

"lloc plantat de faigs, fageda" i, encara que no apareix com 

a col·lectiu, volem remarcar la presència 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 

l'Empordà i definit coa a "pineda"); el mot no apareix en el 

DAg. 
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De les definicions d'aquests mots es dedueix que les 

formes en -ose no són, en general» prioritàries; entre els 

col·lectius de l'arç la preferència del DGLC és, per aquest 

ordre, arcar, arceda, arcosa; també es prefereix el 

col·lectiu fageda a falosa. Mones en el cas d'avetoaa no 

s'estableix la prioritat entre aquesta forma o avatar perquè 

els dos articles són independents i no remeten l'un a 

1'altre; la definició és la mateixa: "bosc d'avets". 

A aquestf cal afegir el col·lectiu avcllanosa 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'avellaner". 

1.5.- Altres sufixos col·lectius 

Per finalitzar aquest comentari cal fer encara algunes 

altres observacions puntuals: els 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 -ada. In la 

llengua actual alguns d'aquests col- lectius, per exemple 

pinada, són extraordinàriament vius en algunes zones 

dialectals (així l'exemple que acabem de mencionar es viu 

especialment a la zona central 1 meridional del Pals Valencià 

i altres punts de dialecte occidental). Tanmateix en el DGLC 

l'únic col·lectiu d'aquest tipus que apareix és planconada, 

definit com a "Conjunt de plançons, plançoneda". També 

apareixen un parell de noms que, més que com a col·lectius 
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vegetals, «Is podríem catalogar con a col- lectius de Matèries 

vegetals coa és ara brancada 1 espigada, però en general el 

sufix -ada és més productiu en noms de verbals. Així mateix el 

sufix -am forma també col·lectius de matèries vegetals més 

que no pas col·lectius vegetals pròpiament dits; així trobem 

brancam, boscam, broasam, llenyem» fullam, arrelam, socam, 

•te. L'únic mot d'aquest tipus que és definit amb un 

col·lectiu vegetal és esbarzeram "Esbarzerar" però pel tipus 

de creixement embardissat i l'aspecte d'aquest vegetal és 

fàcilment associable amb els col·lectius abans mencionats. 

Cal destacar per últim que el col-lectiu rovlra, que 

queda fora del sistema de formació de col- lectius amb 

sufixos, no figura en el DGLC responent a la seva poca 

vitalitat en la llengua actual; sí, en canvi, que apareix en 

el DLC amb la indicació de "regional i antic". 

2.- Col·lectius vegetals en l'ALDC 

En el Qüestionari de l'Atlas Lingüístic del Domini 

Català (BAOIA-VENY - 1965) s'hi troben cinc preguntes que fan 

referència a la forma de designar grups o col·lectius de 

vegetals; concretament aquestes qüestions són la 1205 "Un 

camp de salses", la 1210 "Un camp d'alzines", la 1221 "Un 

camp de noguers", la 1226 "Un camp de pomeres" i la 1241 "Un 

bosc de pins". 

Gràcies a l'amabilitat del Dr. Veny hem pogut disposar 

dels materials que es van recollir en les enquestes de 

l'ALDC, materials inèdits que es troben a la Universitat de 
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Barcelona. Hem Intentat de cartògraflar let respostes a 

aquestes cinc qüestions en quatre mapes que incloem tot 

seguit; el primer recull les respostes corresponents a les 

qüestions 1205 i 1210, el segon les corresponents a les 

preguntes 1221 i 1226, el tercer les corresponents a la 

pregunta 1241, 1 finalment el quart pretén mostrar la 

situació de conjunt resumint els sufixos utilitzats en cada 

punt d'enquesta en les cinc preguntes s*. 

De l'observació d'aquest conjunt de materials se'n poden 

treure algunes conclusions; aquestes 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 les formes de col·lectiu 

que designen un bosc d'alzines, és remarcable la presència, 

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 Guií1erÍes" i comenta haver-lo 

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 l'enquesta de l'ALDC revela la forma aulet 

molt més cap a la costa, mentre que en altres punts propers 

- Per a confeccionar els mapes, i d'acord amb la nostra 
Intenció d'estudiar els sufixos que formen col·lectius vegetals, 
només hem tingut en compte les respostes que donen una forma 
su fixada per a formar el col- lectiu i no hem pres en 
consideració les respostes que consisteixen en perífrasis del 
tipus "un bosc de ... ", "una plantada de ... ", "un hort de 
...**, etc. Això provoca que en algunes zones, per exemple a l'Alt 
Urgell, ho hi hagi moltes respostes registrades en els mapes. 
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als assenyalats per Coromines la resposta és alzinar. Sembla, 

doncs, que tot 1 1« tendència a la desaparició dels 

col- lectius «n -et, aulet ha aconseguit de sobreviure an una 

zona del domini lingüístic, aneara que sigui una àrea bastant 

limitada an la seva extensió i encara que la seva 

supervivència sembla molt precària i i ne •••ble fins i tot a 

l'interior d'aquesta zona (prova d'això és la nanea 

d'unanimitat en les dades confrontades del DECat i de 

l'ALDC). 

D'altra banda, i en contrast amb la presència de la 

forma aulet, cal comentar que precisament el col·lectiu de 

l'alzina és una de les preguntes que ha aconseguit suscitar 

menys respostes on aparegués el sufix -eda (només alzlneda a 

Prats de Mol.'ó, sureda a Oix 1 rebo 11 eda a Isona); a la 

Catalunya Vella i també a les Illes Balears la forma més 

estesa és alzinar, escampat per tot el territori (encara que 

en alguns punts apareixen altres formes amb el sufix -ar: a 

l'Ametlla de Mar carrascar, a Benifairó carrascar i 

alcornocar, a Sallent abellotar i a Guardamar encinar); en 

canvi la forma amb el sufix -al, carrascal, és la que apareix 

amb una pràctica unanimitat en els dialectes consecutius 

continentals (amb la variant, a Muro i Ulldecona, 

carrasquera1). 

Ér també molt remarcable la presència en una sèrie de 

punts ei enquesta de formes que presenten el sufix -er o -era. 

Aquests punts són Castelló i Torís (carrasquer) i Fraga 

(carrasquera), amb el mot base carrasca, 1 alziñera a Saldi. 
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Pel que fa als col·lectiu» del salsa, que hem 

cartògraf lat també en aquest primer mapa, cal assenyalar que 

la pregunta no ha aconseguit de suscitar gtire respostes 1 

que «fi alguna caaos sembla que s'ha produït una confusió en 

l'informant sobra la natura de l'arbra qua estava implicat an 

aquest col- lectiu; així la resposta a Gósol és verneda 1 a 

Olx aureda (no obstant responen saula a la pregunta del noa 

del salze); tanmateix hen cartògraflat també aquestes 

respostes perquè són igualment reveladores pel que fa a l'ús 

del sufix -eda. Aquestes confusions i manca de respostes es 

pot deure al fet que el salze necessita per créixer unes 

condicions d'humitat que fan que visqui en llocs concrets, 

vora els rius, i això pot fer que no sigui excessivament 

conegut. 

En aquesta pregunta potser sigui especialment remarcable 

la presència de la resposta salitosa a Joc (Conflent), en 

primer lloc perquè revela l'ús del sufix -osa (és l'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 

català (Coromines la situa a "totes les comarques d'ultra-

Albarà, a Cerdanya i fins a Ribagorça" i la fa procedir de 

SALICTUM) . 

En el mapa 2, on apareixen les preguntes referents a 

col·lectius de noguers i pomeres, es veu clarament que el 

sufix -eda queda emmarcat a la zona més nord-oriental de la 

Catalunya Vella: La Selva, la Garrotxa, el Gironès, l'Empordà 

1 la Catalunya Nor4 En canvi, i almenys en aquestes dues 

qüestions, els dialectes consecutius, tant continentals com 

Insulars, manifesten una clara preferència pel sufix -al, per 
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bé que també es trobin en aquestes zones alguns pints axnb 1« 

resposta formada amb un sufix -ar. h la sona mes occidental 

del Principat no hi ha pràcticament respostes a aquestes 

preguntes 1 a la sona oriental (excloses las comarques qua 

ham mencionat anteriorment) la resposta preferida és amb al 

sufix -ar par bé que, com hem dit, no és una zona on 

apareçuin un gran nombra da respostes. 

is precisament per «quests arbres fruiters on les 

respostes que consisteixen en una perífrasi són més 

abundants, potser pel caràcter artificial que poden tenir les 

plantacions fetes per l'home. D'altra banda cal assenyalar 

que aquests col-lectlus estan en una gran majoria formats 

sobre el nom d'arbre amb el sufix -er(a); només en quatre 

punts d'enquesta la resposta és amb un nom d'arbre sense el 

sufix -ARIOS: pomar (a Sant Eulàlia de Riuprimer i a Casinos), 

mansanar (a La Codonyera) o mansanal (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 

propòsit de pinar : "s'usa en comarques nombroses i escampades 

fora del ME". També en els dialectes occidentals la forma 

Pinar alterna amb pinada, especialment a "gran part de les 

zonas central i meridional del Pais Valencia" com també 

observa Coromines (DECat s. v. pi), però també en altres 

pints com par exemple a la Franja de Ponent. Pineda és la 

forma habitual a la Garrotxa, l'Empordà, La Selva, el 

Gironès, alguns punts d'Uroall i del recorregut del Llobregat 
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1 a la Catalunya Nord. En aquesta darrera zona i an alguna 

punta de l'Alt Empordà pinada alterna, a vegades amb una 

distinció semàntica, amb pinosa: així a Carat s'indica 'ue 
u n a Pinosa éa més gran que una pinada» par contra a Noaaat no 

aa fa distinció semàntica antra ala dos; a Formigüera la 

resposta és bosc da pina que aa distingeix d'una pinetosa pal 

fet que aquesta està fornada par pins més jovea (remarquem 

també l'infix en la forma pinetosa). 

En dos punts de l'enquesta, Banyoles i Tordera, apareix 

la variant plnareda, ben curiosa perquè presenta una doble 

sufixació. 

En el mapa 4 on s'assenyalen els tipus de col·lectius 

usats, es pot veure clarament que el sufix -eda (-et com ja 

hem dit només apareix en un punt) es troba únicament a la 

Catalunya Vella i especialment a les comarques de la 

Catalunya Nord i l'Empordà, la Selva, el Gironès i la 

Garrotxa. També apareix amb menys densitat en punts de l'Alt 

Urgell i Pallars Jussà i de l'eix del Llobregat. 

D'altra banda es pot observar que en pràcticament tota 

la zona deia dialectes consecutius -al és un sufix molt 

productiu par a formar als col-lectius dels arbres fruitera 

(pomera i noguer) i també \ a formar el col·lectiu deia 

noms de l'alzina a la part continental d'aquesta dialectes. 

En canvi a lea Illes Balears el col·lectiu de l'alzina 

normalment aa forma amb el aufix -ar. 

Sobre la distribució del aufix -ar cal observar que és 

viu par a formar el col- lectiu de pi a tota ela dialectes 
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consecutius (al continent alternant amb -ada). Alzinar en 

canvi s'estén per gran part del domini del català (menys en 

els dlaloctes valencians 1 «Is més Meridionals del 

Principat); fins i tot alzinar ha penetrat a la zona de nés 

vitalitat del sufix -eda. 
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-eda • alzlneoa 
* rebolleda 
© «ureda 

-er • alzinar 2 
-al • carrascal 3 
-cría) • alzlnera 4 
-et * aulet 

NOTES 
1 - Balsareny • salzeda; Gósol • verneda; Oix • aureda 
(però 'salze' - saule. 
2 - Ametlla de Mar - carrascar; Benifairó de les Valls 
- carrascar / alcornocar, Sallent • abellotar; 
Guardamar • encinar. 
3 - Muro i Ulldecona • carrasquera1. 
4 - Fraga = carrasquera; Castelló ï Torís = car roquer, 
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CONCLUSIONS GENERALS 

L'objectiu d'aquest treball és molt concret: l'estudi de 

la formació dels topònims catalans que designen un col·lectiu 

vegetal. Per una part és, con hen explicat especialment en la 

nota preliminar 1 en el capítol inicial, un estudi de 

lexicografia toponímica i per 1*altra un estudi de morfologia 

toponímica perquè hi estudiem sobretot les estructures 

d'aquests noms. Els problemes han estat enfocats des del punt 

de vista històric en el sentit que ens hem preocupat de 

recollir la documentació antiga i d'establir, en la mesura 

que ha estat possible, la cronologia relativa de la formació 

de topònims amb l'ajuda dels mètodes propis de la gramàtica 

històrica; hem valorat no solament les formes documentades 

més antigues sinó també els contextos en què apareixen i que 

sovint, si s'examinen amb cura, diuen més del que sembla. 

També hem tingut molt en compte el principi segons el qual el 

material resta, però les teories passen. 

Dins de l'estructura general d'aquest treball ens ha 

semblat bé destinar els darrers paràgrafs de cadascun dels 

capítols, dedicats a cadascun deia sufixos que formen 

col·lectius, a extreure unes conclusions d'iilò que s'hi diu. 
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No tindria, doncs, gaire sentit reunir-les ací. Però posaré 

•n relleu allò que sembla de caràcter més general 1 faré un 

resum de las cosas més notables. 

El primer que es posa de manifest és que les maneres de 

formar col·lectius són força variades: el sufix -ITUM és 

l'únic que en llatí forma directament substantius amb 

significat col- lectiu. Els restants formen derivats adjectius 

que poden substantivar-se per elisio d'un mot substantiu, 

femení (SILUA, TERRA), O masculí (LOCUS). El significat 

originari dels derivats adjectius és també diferent: així el 

significat de les formacions en -ARIUS és 'que produeix...', 

el de les formacions en -osus és més aviat 'abundant de...', 

mentre que les formacions en -ALE estrictament volen dir 'bo 

per a...', 'apte pel cultiu de...'. Encara que aquests 

signficats són afins entre ells i del tot pròxims al 

significat col-lectiu, les diferències expliquen no només 

formacions com Puiqcercós (amb aquest sufix 1 no amb 

qualsevol dels altres), sinó també que les possibilitats 

combinatòries siguin diferents. Els diferents sufixos tenen 

també una distribució en el temps; tots són antics, és a dir, 

llatins, però cronològicament 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 l'etapa 

que ha estat objecte del nostre especial interès, la dels 

segles xx a xxi, les formacions en -ttm tant en la toponímia 

1 com formant part del lèxic comú, eren molt abundants i sens 

dubte ei sufix era encara productiu; avui el sufix per 

excel- léñela per a formar col- lectius en català ja no és -et 
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o -fda «lita que és -ar, relativament Mil representat en la 

toponímia d'arrel ais antiga; però són encara vius un bon 

nombre de mots apel·latius en -eda. 

Hem estudiat en primer lloc, precisament pel seu 

caràcter excepcional, els topònims procedents d*adjectius en 

-», de nombre molt reduït; -EA no ha arribat mai a 

constituir-se en el domini català com a sufix col- lectlu amb 

una capacitat productiva. Tanmateix el col·lectiu rovira va 

viure durant molt de temps com a apel- latiu i per això té un 

pes important en la toponímia i antroponíma catalanes. 

D'altra banda, la pertinença a aquest grup de certs topònims 

dels que hem examinat pot ésser qüestionada. 

El sufix -ETUM és en llatí el sufix per excel·lència per 

a formar substantius col- lectius vegetals; no ha estat mai un 

sufix adjectival. Ha deixat una empremta clara en la 

toponímia catalana: els topònims amb aquest sufix són molt 

abundants i representen tot tipus de vegetals (des d'arbres 

fins a herbes humils). Hem dedicat un especial esforç a 

determinar l'època de formació d'aquests topònims; alguns són 

creats sobre el nom català de la planta, però d'altres ho són 

sobre mots llatins que no han perdurat en català o sobre mots 

procedents dels substrats. Això és una prova del llarg 

període de vitalitat d'amest sufix. Hem dedicat un llarg 

comentari als derivats de gotucos que ofereixen una 

problemàtica complexa, perquè el mot va sofrir des d'època 

llatina tota una sèrie d'assimilacions i dlsslmJlacions. 
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Respecte a les formacions en -all -•lla, hem examinat la 

teoria del professor Coromines segons la «pial el sufix serla 

un reflex d'un sufix compost -ITULUM; independentment île les 

consideracions que es puguin fer respecte a aquesta teoria, 

sembla cert que aquests fitotopònims presenten un significat 

col·lectiu (cosa que es fa particularment patent en el cas de 

plantes no arbòries) i també sembla cert que aquest sufix es 

relaciona estretament en el seu origen amb el sufix 

col·lectiu -ETUM -ETA. És també interessant observar la 

distribució geogràfica d'aquestes formacions en -ell i -ella. 

L'estudi dels fitotopònims en -er -era presenta 

dificultats a causa del ric polisemisme d'aquest sufix en el 

camp de la fitonímia; tanmateix en alguns casos, ben 

determinats, la interpretació dels topònims formats amb 

aquest au fix com a col- lectius s'imposa; la interpretació com 

a col·lectiu és de més difícil acceptació quan es tracta 

d'arbres fuiters però en alguns d'aquests casos la 

documentació antiga pot contibuir a fer-ho patent. 

Sobre les formacions en -osos -OSA hem observat que 

algunes havien de ser de formació realment antiga perqué 

estan formades sobre noms de planta que no han tingut 

continuïtat en català. Moltes d'elles conserven el seu valor 

adjectival en topònims compostos (tipus Puiqcercós, 

Comaloncosa, etc.). 

La quantitat relativament petita de topònims en -ar 

re;ollits abans del final del segle xii fa creure que la seva 
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generalització com a sufix col·lectiu era d'una època 

immediatament anterior, és a dir, recent. Són poca eia 

topònim» amb aquest tufix que hagin estat formats sobre 

fitònims desapareguts de la llengua comuna actual. Tanmateix 

el tractament fonètic d'aquest sufix en la zona del Pallars 

1 Ribagorça mostra que es tracta en aquesta zona de 

formacions antigues. Podem dir que, malgrat ser antic, el 

sufix -ar no era en època preliterària el sufix per 

excel·lència per a formar col·lectius com ho ès ara. 

Menys prêtent en la toponimia antiga és el sufix -al. Si 

fem excepció del mot ferraqinal, 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 conclusions que 

figuren en les darreres pàgines de cadascun dels capítols, 

però dels comentaris que hem anat fent a propòsit d'aspectes 

concrets és possible d*extreure'n d'altres sobre la relació 

entre els noms de les erpècies de vegetals 1 el sufix emprat 

en la formació del col·lectiu corresponent. Això es posa de 

manifest en l'índex que hem elaborat provisionalment en el 

qual el nom ¿i cada espècie va seguit del nom dels 

col·lectiu., que s'han registrat en la toponímia. Això permet 

de fer una anàlisi dels materials reunits. 
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Si prenem com a pint de partida, tópenlas que han de ser 

necessàriament de creació antiga perquè «1 fitònim al que 

•'uneix «1 sufix ha desaparegut de la llengua canina ja an 

èpica llatina o protocatalana, podan far laa observacions 

següents: existeix un derivat d'AiscuLus amb al sufix -ITUM, 

paro és l'única possibilitat de combinació d'un mot qua ha 

d'haver deixat da ser sentit coa a apel latiu an al qua seria 

ai territori del català segurament ja en època llatina. Hi ha 

en la toponímia derivats en -s* i en -ETUM de *KASSANOS però no 

hi ha en el lèxic toponímic català «Cassanar, «Caasanal 1 ni 

tan sols *Caasanosa. El not QUIRCUS té derivats en -ETUM, en -

ira i en -osos -osa en la toponímia catalana però no en -ar o -

al. Noués hi ha un derivat de *THUMTJS, Tomet amb el sufix -

ITUM, però en canvi són diversos i amb sufixos variats els 

derivats del fitònim timó, ja català. Igualment topònims con 

Sentigosa o Sallagosa els heu explicat coa a necessàriament 

antics; en canvi no hem trobat gairebé cap cas, amb 

l'excepció de falqar, on un eleaent del lèxic toponímic en -

ar o -al hagués de ser necessàriament 1 indiscutible de 

creació antiquíssima. 

Molts dels topònims formats sobre un noa d'arbre fruiter 

no presenten el sufix -Mtius en el fitònim de base: és a dir, 

existeixen els tipus avellanet 1 avellanóse però no 

•avellaneret o •avellanerosa. Això és explicable partint d'un 

slsteaa llatí de designació de noas d'arbres fruiters (o que 

donen flor o altre producte) sense el sufix -wuus. El aatelx 

succeeix amb la toponímia dels derivats de FILIX, base lèxica 

que no ha deixat rastres en català; existeix falgos -osa. 
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falguera (col·lectiu) i també falcar però no »falquerosa o 

* falquereda. 

De la mateixa manera observem qua carta nosa da plantea 

qua han da ser d'introducció relativament moderna, com, per 

exemple, ala qua designen espècies lntroduïdaa procedente dal 

continent americà, s'associen preferentment ala : jfixos -ar 

o -al par a formar col·lectius. Així ela col·lectius del 

tomàquet o del blat de moro (amb lea diferente geoamònims 

que desionen aquesta planta dacsa, panis, ml lloc, moresc) són 

respectivament tomaçar, tomaquera1 (DCVB); blatdemorar 

(DCVB); dacaar, dacaal (DCVB); panissar (DCVB); millocar 

(DCVB); morescar (DCVB). Alguna d'aquests fitònims eren 

certament anteriora a la introducció de la planta que 

designen actualment i designaven altres espècies (com an el 

cas de dacsa) però tampoc cap d'ells s'ha de considerar com 

a existent en la llengua dea d'èpoques remotíaaimea (dacsa 

és, per exemple, un mot prea de l'àrab). Aquest tipus de 

formacions, però, rarament forma topònims. 

Hi ha certa tipus de combinacions que senzillament no es 

produeixen; no an totea allea és fàcil o evident da veure'n 

ala motius. El professor Moreu-Rey observava fa una anys: 

"ala sufixos no s'associen indiscriminadament amb qualsevol 

paraula nucli. Així bruc donarà normalment Braquera, i no pas 

•Bruqueda; an canvi Boix / Bolxeda (1 no *Bolxera); com 

Grèvol / Grevoleda (i no *Grevolera), Pi / Pineda (i no 

•Pinera), Vern / Verneda (1 no *Varnara)w (BSO 15, 1Ü4). La 

sistemàtica d'aquestes associacions no és evident; no sembla 
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dependre d'aspectes biològics encera que potser el sufix -et 

-eda sigui Menys freqüent en Matolls (ni bruc, ni 

esparraguera, ni falguera no s'associen a aquest sufix). 

Finalment, encara que es tracti d'una cosa ja coneguda, 

vull observar aquí que alguns dels topònims que hem estudiat 

Mostren trets lingüístics que no corresponen al català: així 

certs topònims del Pallars i del Ribagorça que, formats amb 

un sufix -«TOM, conserven la -o final (Escobedo, Tremoledo. 

Faledo) o els que a la mateixa zona mostren una terminació -

arre procedent d'-ARI. Alguns topònims meridionals conserven 

les oclusives intervocàliqües (Gatelleta, Telxeta), tret que 

s'associa al mossàrab de la zona. 

* * * 

Una tesi no és un treball 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 caldrà estudiar amb 

Més profunditat. 

No era 1'objectiu d'aquest treball d'estudiar la 

fitoníMia catalana i les seves bases etimològiques però 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 noms de planta 

procedents del substrat, són molts els noms d'arbre o de 
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plantas que conserven el seu non llatí; això ens fa veure 

l'empremta profunda de la llatinització en el nostre pais. 

En alguns moments del nostre treball hem parlat 

d'aspectes morfològics relacionats amb els semàntics per fer 

veure quins eren els mecanismes de creació dels fitòniras 

catalans; hi ha una reflexió particular a propòsit del sufix 

-JÜ»IUS -ARIA. En altres moments ens hem aturat en reflexions 

sobre antics fitònims que eren presents en la llengua en el 

moment de la creació de certs topònims però que han 

desaparegut del cabdal lèxic del català. 

La categoria funcional dels mots, és a dir la funció com 

a apel- latlus o com a topònims 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 el disposar d'un repertori relativament 

abundant de documentació d'època preíiterarla ens ha permès 

en alguns casos d'observar les vacil·lacions que es 

produeixen en la fixació dels topònims. L'establiment de 

criteris per a la determinació de les funcions dels 

col·lectius botànics que apareixen en textos del baix llatí 

català i altres aspectes de la interpretació d'aquests textos 

han estat també objecte de comentaris, però potser aquest 

aspecte mereix un estudi especial. 

Així mateix les relacions entre toponímia i an troponins! a 

1 els mecanismes d'interrelació entre aquestes dues classes 

de noms han estat objecte d'una reflexió més aviat teòrica 
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però tenia intenció d'estudiar-lot amb més profunditat i amb 

exemples concrets quan properament en tindrem ocasió. 

Tots aquests aspectes no eren en principi en el nostre 

centre d'interès nés especial però han constituït el 

complement i també a vegades la base necessària per a poder 

dur a terme d'una manera satisfactòria 1'objectiu principal 

d'aquest treball. 

* * * 

El treball realitzat ens fa veure, una vegada més, però 

amb noves perspectives, com és de rica 1 variada la 

fitotoponímia catalana i també com és de necessari d'erigir-

ne un repertori monumental, que permeti la confecció d'aties 

1 fer estudis estadístics sobre freqüències 1 extensió dels 

mots registrats. Certament aquesta tesi pot contribuir a 

l'establiment d'un corpus de fitotoponímia catalana, però no 

era aquest el seu objectiu, centrat sobretot en aspectes 

lexicogràfics i morfològics. Fer patent la necessitat de 

disposar d'un corpus que reculli tota classe de fitotopònims 

és potser una de les conclusions d'aquesta tesi, encara que 

no era aquesta la que cercàvem, is clar que la riquesa de la 

fitotoponímia està en proporció a la riquesa de la flora del 

domini català, especialment del primitiu domini del català, 

país abundant de boscos, conreus i de clima variat, però 

sobretot abundant de boscos i aquesta riquesa de la 

fitotoponímia catalana també deu estar en proporció a 

l'esperit observador i a l'actitud envers la naturalesa dels 

homes que l'han habitat i l'habiten. 
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