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a) La rellevància generalitzada dels noms de camins 

L'estudi de la toponimia de qualsevol terme del Baix Camp, al nivell d'un cert detall, 

permet descobrir aviat que els camins son un dels "objectes de nominació" preferents. 

Sigui un terme de plana o de muntanya, o bé un de la zona intermèdia, és habituai que 

aquest apartat, toponimicament parlant, hi estigui ben représentât. Des del punt de vista 

quantitatiu, algunes xifres especialment remarcables són els 102 noms de camins 

detectats a Reus i els 76 de Prades. En el cas de Reus, el nombre d'ocurréncies -que és el 

més élevât de la comarca- es correspon amb el paper de "capital" exercit per la ciutat, 

históricament, sobre un territori d'abast supracomarcal. En el cas de Prades, ens trobem 

davant la xifra més destacada de la franja muntanyosa del nord; per si mateixa posa en 

relleu el paper de "centre fimcional" que ha exercit aquest nucU per a un bon nombre de 

pobles situats en el seu veïnatge. Fora del que és estrictament la muntanya, cal esmentar 

els 69 noms registráis a Cambrils, els 58 de Mont-roig, els 76 de Riudecols, els 69 de 

Riudoms, els 54 de Vilanova d'Escomalbou i els 47 de Riudecanyes. Com a contrapunt, 

indicarem que les ocurrències més baixes les hem détectât a Vinyols (13 noms), 

Duesaigües (10), Maspujols (6) i Botarell (5). 

En una perspectiva general, la formació dels noms dels camins sol ajustar-se a quatre 

tipus o formules (que només als municipis amb les xifres mes elevades apareken 

plenament desenvolupades): en primer Hoc, hi ha els noms que al-ludeken a altres nuclis 

de població (que generahnent son els més propers). En segon Hoc, els topòmms que fan 

referencia a noms de partides de terra (acostumen a tenir un abast purament local; per 

aquest motiu, el seu nombre pot arribar a ser molt considerable). En tercer Uoc hi ha els 

topònims que incorporen el nom d'algun mas (i que també solen tenir un abast 

preferentment local); finahnent, dins el quart tipus situariem els topónims que fan esment 

d'alguna caracteristica propia del terreny que travessen, o de la fimció que, en un 

moment déterminât, havien realitzat. Com a exemples de municipis amb unes tipologies 

de noms de camins ben desenvolupades podem citar els casos de Reus, Prades, Cambrils, 

Riudecols i l'Albiol. 
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b) Els noms dels carrers: m a toponimia de desenvelupment Imt, i subjecta a e s t a i s 

administratius 

Un altre camp important de l'odonimia, amb una individualitat i una problemàtica 

especíiques, és el dels noms dels carrers. En s« t i t quantitatiu té una rellevància notable, 

sobretot als termes on la trama urbana és densa. Tanmatm, a molts municipis la xifra de 

noms de carrers se situa força per sota de la xifra de noms de camins; això succeeix no 

tan sols a les àrees més perifèriques de la comarca, sin© també a les més oèntriques. 

Alguns CMiples som especialment éloquents: a Arboli, M ha 11 noms de carrers i 12 de 

eamjns; a les Borges, la proporció és de 18 a 26; Alforja, de 15 a 45; a Almoster, de 23 

a 25; a Prades, de 13 a 76; a Mont-roig, de 32 a 58, i a Riudoms, de 50 a 69 (122). 

Be fet, el camp de la toponimia urbana, per les seves implicacions i per les seves 

especifidtats, podria ser objecte per si matebc d'una anàlisi monogràfica. És un camp, en 

qualsevol cas, que comença a evidenciar una riquesa intrinseca important quan parlem de 

nuclis de població grans, consolidáis urbanísticammí i amb una Earga historia al seu 

darrera. A la comarca. Reus és l'unie municipi en què podem parlar, en aquest sentit, de 

ciutat. L'univers de la seva ©donimia no s'esgota en els noms dels carrers (en nombre de 

314), sino que s'estén a les avingudes (24), les rambles (4), les travessies (5), les 

carreteres (24) (123), elspassatges (23), les b&ixmks (6), lespujaáes (6) i els corred&rs 

(16), 

L'observació comparada dels noms dels carrers, al nivell comarcal, permet descobrir 

matisos especiatoi«it significatius. Per exemple el fet que, per regla general, aquesta 

toponimia t e n d a » a mantenir una "base popular" més gran a les àrees rurals que no als 

nuclis urbans extensos. En certa manera és una qüestió lògica, ja que el creixemiiit urbà, 

quan ha estât accelerai, ha general unes "nécessitais de nominació" inusitades, que s'han 

traduit sovint en la creado de séries noves de noms, de carácter totalment planificat. 

Però també és un fet observable, al l a rg de la historia, que aquest tipus de toponimia és 

el que ha sofert d'una forma més directa els avatars de la poMtica. Sobretot, a les 

époques d'inestabilitat, quan els noms dels carrers -i l'odonimia en general- hm 

esdevingut cavali de batalla de les diverses opcions cnfrontades (124). Aquest és el 

motiu, en definitiva, que en certs aspectes la "toponimia urbana" dels pobles i dels nuc^s 



Mapa 6.8. Eis noms dels carrers de la vi la de Riudecanyes 
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Font: Dolors Roigé (1989), Els noms de Hoc ide persona de Riudecanyes. 





rurais tingui una tendencia a la permanencia i a I'estabilitat, al nivell de la memòria 

coMectiva, que no té la de les ciutats (que mostra una tendencia més marcada, per 

motius conjunturals, a la fluctuado). 

Com a il-lustració dels arguments que acabem d'exposar incloem el mapa 6,8. Hi és 

représentât el nucli de Riudecanyes, que té una trama molt irregular, propia de les 

estructures urbanes medievals. Crida l'atenció un fet en particular: els noms dels carrers 

no es corresponen amb els sectors d'aquesta trama morfològicament diferenciats, sino 

que obeeixen a una motivació que avui pot semblar completament arbitrària. Però és una 

motivació arrelada històricament, que data d'uns quants segles enrere i que ha mantingut 

la seva virtualitat fins avui. Com explica Dolors Roigé, 

"L'origen d'aquestes denominacions data de les celebracions de la vuitada del 
Corpus, a partir de la implantació de la festa al segle XV, Però es tractava més 
d'unes festes de barris que de carrers, entenent com a carrer un vial de traçât 
sensiblement recte i continu. Així, la denominació de cada carrer no compren un 
tram recte, sino diversos sectors amb una disposició geomètrica arbitrària." 

(Roigé, 1989, p. 72) 

c) Els noms de passos i punts concrets relacionats amb les comunicacions 

L'apartat B.c.2 de l'apèndix onomàstic és dedicai als elements de les vies de 

comunicació que podriem qualificar com a "auxiliars": és a dir, noms de passos, elements 

i indrets concrets d'un déterminât carni, carretera o vial en general. 

Entre els generics propis d'aquest apartat podem citar els gram, denominació al-lusiva 

als llocs de pas dels camins de muntanya que presenten una certa dificultat. Al Baix 

Camp n'hem détectât a l'Albiol, Arbolí, la Febró i la Mussara. Un sentit similar, bé que 

aplicat a un punt déterminât d'una carena, té el nom porteli (l'hem localitzat a l'Albiol, 

Colldejou, la Mussara, Pratdip i Riudecanyes). En ocasions, allò que és objecte de 

nominació és l'encreuament de dues (o més) vies de comunicació; en medi rural, és 

frequent que aquest punt sigui conegut com I'Empalme (les Borges del Camp, Prades), 

però en zona urbana no és estrany trobar noms com ara els Quatre Cantons (Ahnoster, 



Riudecanyes) o fins i tot els Cinc Camins (Reus). Amb carácter puntual, resten 

testimonis dels noms dels revolts pronunciáis dels camins: els quatre tombs registrats a la 

Mussara i els cine d'Arboli, entre altres casos puntuáis. Finalment, entre els elements de 

construcció més complexa, observem que els ponts solen tenir una denominació arrelada, 

amb independencia que siguin més importants o menys; n'hem registrai vuit a les Borges 

i a Vilanova d'Escomalbou, i sel a Vilaplana i a Mont-roig del Camp, com a ocurrències 

més destacados. 



6.6. Referencia als "altres topònims" 

D'acord amb l'esquema basic d'ordenació de la toponimia que hem adoptât com a base 

de la recerca, ens resta només fer una consideració particular dels anomenats "altres 

topònims". És a dir, dels noms de lloc que, tot i no referir-se directament al territori 

"fisic" del Baix Camp, ban estât "concebuts" o originats d'alguna manera en aquesta 

comarca. Fem referencia, d'una banda, als exotopònims -noms aplicats a elements 

exteriors als municipis en els quals han estât recollits; i, per tant, dotats d'una especial 

significació per a la gent que els utilitza-, i, de l'altra, als talassònims -bàsicament, noms 

creats i utilitzats pels pescadors del litoral, i aplicats generalment a la "geografia 

submarina", tant la més propera a la costa com la de mar endins. Els uns i els altres 

comprenen un conjunt de topònims que, tot i la irregularitat de les fonts de referencia 

originals, s'apropa a les cinc-centes unitats. Aixi dones, tant per la seva diferenciació 

temàtica com per la seva importancia quantitativa, representen un grup toponimie que té 

unes possibilitats d'estudi especifiques i no massa explorades (125). Nosaltres, com a 

complement de les consideracions exposades tot al llarg del capítol, hem volgut fer tan 

sols unes referéncies de sintesi sobre el tema, a partir dels materials trials, ordenats i 

sistematitzats de l'apèndix onomàstic. 

6.6.1. Els exotopònims 

L'inventari i l'estudi dels exotopònims del Baix Camp se circumscriu, estrictament, als 

municipis dels quals es disposa d'un recull onomàstic de carácter integral -única font, als 

nostres efectes, en què per regia general hi ha constancia d'aquest tipus de toponimia. 

La raó que en els mventaris o reculls de toponimia integrals s'hagin pres en consideració 

aquests noms radica, a criteri nostre, en una circumstància concreta. Es a dir, en el fet 

que a les primeres "instruccions" per a la recollida de topònims, les Normes de 

Coromines-Ribas de 1936 (126), s'assenyalessin els "Llocs de fora terme, però molt 

vistents o de molta renomenada" com a concepte a tenir en compte a l'enquesta de 

camp. Com a consequència d'aquesta "previsió metodològica", la major part de reculls 

onomàstics elaborats d'acord amb els criteris esmentats (ja des de l'estudi pioner de 

Cristòfor Cardús, sobre Sant Pere de Riudebitlles) han incorporât un apartat especific 



sobre aquests noms -que nosaltres, als efectes de l'estudi que ens ocupa i prenent com a 

referencia el marc municipal de cada inventan, hem anomenat exotopònims. 

Disposar, a la práctica, de 1' "exotoponímia'* dels municipis de la comarca significa tenir 

unes possibilitats d'anàlisi de la relació entre els noms i el territori diferents de les 

habituais. Dit d'una altra manera: per una exigencia de mètode hem hagut d'estudiar la 

toponimia del Baix Camp prenent la divisió municipal com a punt de partida. Això ens ha 

portât inévitablement -malgrat les prevencions que hàgim pogut adoptar- a privilegiar 

una certa optica "local" a l'hora d'abordar la recerca material; poques vegades hem 

tingut l'ocasió de transcendir aquesta óptica i exercitar, en relació amb els elements del 

territori d'abast supralocal, un punt de vista més "general". Ara se'ns presenta, amb els 

exotopònims, una possibilitat en aquest sentit. I l'unica recança nostra és el fet de no 

poder disposar d'una base de noms més homogènia i més regular. 

En un sentit global, hem de dir que l'exotoponimia de la comarca ens permet, per damunt 

de tot, construir una imatge de la geografia del Baix Camp força "equànime" -o, com a 

minim, més "equànime" que la que tindriem estrictament a partir dels noms circumscrits 

a cada demarcació municipal. Tarmiateix, cai tenir també presents les distorsions que es 

poden produir a l'hora de triar els topònims més representatius al nivell supramunicipal. 

A la práctica tenim que, en ocasions, s'han interprétât com a exotopònims noms 

circumscrits al vematge immédiat del lloc on s'ha realitzat l'enquesta; altres vegades, la 

llista s'ha limitât a un conjunt de noms d'indrets que un déterminât terme 'Va perdre" en 

ocasió d'un plet historic amb els municipis veins; fins i tot hi ha hagut cops en qué la 

relació d'exotopònims ha consistit tan sols en la mencio dels nuclis de població de 

l'entom d'un municipi concret. Enfiront d'aquests enfocaments més parcials, els noms 

que hem incorporât a l'apartat C.a. de l'apèndix onomàstic hem procurât que tinguessin, 

com a tret comú, una significació emblemàtica ai nivell supramunicipal. I, a partir 

d'aquestes llistes de noms, hem élaborât la llista de topònims que hem considérât de 

major significació (que, com es podrà observar, afecta el conjunt del Camp de 

Tarragona): 

. l'Abellera 

. els Altars 



. les Antenes de la Mussara 

. Alzana del Mas de Borbó (о Alzina Rodona) (l'Aleixar) 
. Avenes de la Febró 
. el Campament (o Castillejos) 
. Cap de Salou 
. Coli d'Albarca 
. Coli d'Alforja 
. Coli de Balaguer 
. Coli de la Batalla 
. Escom^bou 
. la Farola (illa de Buda) 
. Font Major (l'Albiol) 
, el Mar 
. Mare de Déu de la Roca 
. Mas d'en Toni (Mont-ral) 
. la Mola (de Colldejou) 
. Moli de Tarragona 
. el Montagut 
. el Montmell 
. Montsant 
. els Motllats 
. Muntanya del Prat (o puig de Cabrafiga) 
. la Nuclear 
. Pantà de Riudecanyes 
. Pedrera del Còbic (Castellvell) 
. Puig de Gallicant 
. Puig d'en Cama 
. Riu Siurana 
. Serra de l'Abellera 
. Salou 
.e l Salt (l'Aleixar) 
. Tarragona 

Com a complement de la llista, assenyalarem que al recull onomàstic de la Mussara hi ha 

algunes mencions d'exotopònims molt particulars. D'entrada, criden l'atenció cinc 

denominacions precedides del generic 'muntanya', al'lusives de forma genèrica a 

conjunts miratanyosos perceptibles des del pöble (127): les Muntanyes de la Neu 

(concretament, els Pirineus), les Muntanyes d'Aragó, les Muntanyes del Priorat, les 

Muntanyes de Cardó ì les Muntariyes de Tivissa. D'altra part, un altre topònim peculiar 

que recul l'autor és les Mallorquines, al-lusiu a les muntanyes de Mallorca, que es diu 

que els mussarencs arriben a veure en dies molt clars i freds (Amigó, 1963, p. 98). 

Finalment, hem considérât també dins aquest grap un altre nom singular, les Nevadores, 



considerades en el pia local com '4mes boires que assenyalen un déterminât estât 

atmosfèric" {Ibid., p. 99). 

6.6.2. Els talassònims 

Com succeïa en relació amb l'oronimia costanera (apartat A.a.4), el recull de talassònims 

del Baix Camp es limita als tres municipis del litoral. Cambrils, Mont-roig del Camp i 

Vandellós i l'Hospitalet de l'lnfant. En aquest sentit, i des del punt de vista de la 

informació de base, la desigualtat de les fonts de referencia de carácter municipal ens ha 

portât a extreure la major part de les dades de l'estudi sobre talassonimia de Maria 

Teresa Montaña (Montaña, 1991). 

L'estudi dels talassònims planteja, en qualsevol cas, un problema metodologie que cal no 

deixar de banda. Els noms de mar endins, per la seva naturalesa, tenen ben рос a veure 

amb la resta de noms considerats fins ara -en definitiva, els noms de la 'Чегга ferma"-: 

tant en relació amb els conceptes désignais, com pel que fa a la seva 'Territorialität" (en 

el sentit en què és interpretai habitualment aquest terme). En molts casos, no es coneix 

amb precisió el seu abast espacial (pel fet de ser, generalment, invisibles des de 

l'exterior); a diferencia de la resta de noms, tampoc es poden "atribuir" a un terme 

concret, ja que les demarcacions municipals no s'estenen al mar. Per tant, és important 

tenir present que estem davant una classe de noms molt Uigada a la "percepció en 

directe" dels seus usuaris principals: els pescadors i la gent de mar. I, com a 

conseqüéncia d'això, subjectes a un marge de Variabilität molt més gran que el de la resta 

de topònims. 

Del conjunt de talassònims de l'apèndix onomàstic, hem de subratllar que eis que hem 

atribuït al terme de Cambrils constitueixen el grup més important. La raó d'aquest fet és 

simple: Cambrils ha estât, i encara és, un port de pesca rellevant; i una bona part dels 

talassònims de la costa del Baix Camp, d'acord amb les dades de M.T. Montaña, foren 

obtinguts mitjançant enquesta a pescadors de la població esmentada. Quant als generics 

que apareixen amb mes fi-eqüéncia, assenyalarem els següents: 
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. Barbada ("Lloc on s'acaba el terreny brut i comença el net". Montaña, 1991, 
p. 25) 

. Faralló ("Roca petita". Ihid., p. 27) 

. Fondai ("Gran depressió o profunditat". DCVB, 5, p. 954) 

. Freu ('IBspai Uiure sotdguat". Montaña, Ibid., p. 28) 

. Punta ("Part més avançada d'una roca". Ibid., p. 32-33) 

. Roca ('Tedra més gran que el faralló". Ibid., p. 29) 

.Sapa ("Roca amb alga, sota l'aigua". Ibid., p. 30) 

Un altre aspecte significatiu dels topònims recollits és la tendencia que mostren d'esser 

formats no tant a partir d'un generic, a la manera convencional, sino utilitzant una 

gamma de referents molt diversos (i fent un ús molt fi*eqüent de la metonimia). 

Concretament, una de les formules més habituais per fixar un punt déterminât del fons 

man és al4udir a algún vestigi de vaixell o embarcado enfonsada. Es tracta, en qualsevol 

cas, d'uns elements que per al pescador són de coneixença imprescindible, en dos sentits: 

d'una banda, perqué poden constituir un perill per a les xarxes; de l'altra, perqué sovint 

en aquests vestigis hi ha associats uns determinats caladors. Com a exemples, citarem 

alguns casos de talassónims d'aquest tipus (inclosos a l'apartat corresponent del terme 

de Cambrils): 

. l'Ancora del Més Alt 

. el Vapor de l'Arbret 

. el Barquet de la Badia 

. la Barca Cremada 

. l'Ancora del Carrasclet 

. l'Ancora de Dinou 

. el Vapor de Fora Montsianell 

. el Barquet del Sorral 

. la Barca del Xarpa 
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Notes 

(1) Parlem, als efectes del nostre estudi, de la noció de "sistema" en sentit filosofie, entesa 
bàsicament com a 'conjunt intégrât' i aplicada, en el nostre cas, al corpus global de topònims 
existents al territori del Baix Camp. Malgrat que hi pugui baver unes certes similituds 
d'enfocament, la nostra anàlisi se situa al marge dels plantejaments explicitament 'sistèmics', 
que en el camp de la toponimia han cristaMitzat en aportacions significatives com les d'Enric 
Guiter i Francis Manzano. Vegeu, respecte d'aquesta línia, la valoració que Maria Àngels 
Vidal fa d'algunes de les aportacions, que a la Catalunya Nord han tingut un cert arrelament 
(Vidal, 1991). 

(2) Dins aquesta xifra no hi ha compresos ni els "exotopònims" ni els "talassònims", 
considérais, als efectes de la tesi, com unes categories toponimiques molt diferenciades de la 
resta (i objecte, per aquest motiu, d'un tractament a part). 

(3) La dada ha estât extreta d'Institut d'Estadistica de Catalunya, Amari esiadistìc de 
Catalunya 1994-1995. 

(4) L'estimació més elevada sobre la toponimia global de Catalunya que coneixem fins ara és 
la de l'Institut Cartografie de Catalunya, en relació amb la seva cartografia a escala 1:5.000. 
Concretament, en dos articles recents sobre ia base de dades toponiraica d'aqueix organisme 
s'assenyalava que, per als 6.331 fiíUs de l'Ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5.000, la 
mitjana de topònims se situava al voltant dels 60 per a cada fiíll. Partint d'aquestes xifres, un 
simple calcul permet parlar d'una xifra global de 379.860 topònims. Vegeu, al respecte, 
Lleonart ( 1993) i Lleonart i Parella (1994). 

(5) Cal recordar que, malgrat que es disposi de vint inventaris onomàstics, els termes 
municipals estudiats són, estrictament, dinou, ates que Vilaplana i la Mussara constitueixen 
des de 1961 una única entitat municipal, Globalment, el nombre actual de municipis del Baix 
Camp és de vint-i-vuit. 

(6) Vegeu, sobre la qüestió, les consideracions que fem als capítols 3 i 5 d'aquesta tesi. 

(7) Vegeu, sobre aquesta qüestió, dins el capitol 4, Fepígraf 4,1,4. 

(8) Cal puntualitzar, en qualsevol cas, que el fenomen del despoblament rural amb carácter 
radical (o sigui, fins al punt àe l'abandó total dels nuclis) es va localitzar sobretot a les 
comarques muntanyenques del país; singularment a la zona pirinenca i prepirinenca. Dins les 
comarques meridionals, el sector de les Muntanyes de Prades va resultar també fortement 
afectat: el cas esmentat de la Mussara n'és un bon exemple. 

(9) En aquest sentit, Madoz (ed. de 1985. p 168) i Iglésies (1929, p, 111). 
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(10) Sobre la transcendencia toponímica de les partides de terra, i sobre la nécessitât de 
prendre aquest concepte com a "referencia vertebradora" a l'hora d'organitzar un recull 
onomàstic, vegeu Amigó (1989 i 1999). 

(11) Cal tenir present que al quadre 6.4 hem quantificat els noms de les partides de terra dins 
l'epigraf general de "noms de paratges", que inclou, a més de les partides, els boscos i els 
indrets d'una transcendencia territorial similar (en el sentit de F "extensió"). 

(12) Respecte d'aquesta qüestió, convé recordar que ens estem referint sempre (com hem 
explicat al capítol 5) a la toponimia viva de la comarca; si hi afegissim els topònims fora 
d'US, el nombre absolut de noms de partides s'incrementarla de forma significativa, ja que 
gairebé a tots els inventaris onomàstics els preterits de partides hi tenen una rellevància 
considerable. 

(13) En un sentit moh similar s'expressa Dauzat en relació amb la toponimia del territori 
fi-ancès: 

"És impossible (...) establir una delimitació entre els noms dels paratges i els dels accidents del 
terreny, que sempre es troben amalgamats." 

(Dauzat, 1932, p. 9) 

(14) Amb tot, el nombre global de topònims del terme de Cambrils s'ha de considerar com a 
estimât a la baixa, atès que el seu inventari complet és encara en curs d'elaboració. D'altra 
part, a l'hora d'establir comparacions també és important tenir present el "biaix subjectiu" 
que sovmt tenen els reculls; biaix que sovint afecta no tant el nombre de topònims existents 
com la seva adscripció a un déterminât grup o tipologia. 

(15) Atesa la posició topogràficament enlairada de la Mussara i el carácter secaner del seu 
terme -al qual es refereixen els autors citats a la nota 9-, interpretem la profijsió de fonts 
testimoniades toponímicament com una manifestació clara del "principi de negativitat 
relativa", al qual al-ludiem al capítol primer, nota 21. 

(16) Subratllarem que la major part d'aquests odònims corresponen a la xarxa antiga de 
camim que creuava els tres termes esmentats. En qualsevol cas, cal notar que la significació 
toponímica de la xarxa de camins antics és considerable gairebé a tots els termes de la 
comarca, i que mereixeria una anàlisi detallada. És significatiu recordar, en aquest punt, que 
una de les conclusions principals de la tesi doctoral de Jaume Font, dedicada a l'estudi de la 
gènesi i el desenvolupament de la xarxa viària catalana moderna, és que la trama general de 
carreteres va formar-se al marge de la trama de camins existents (especialment al nivell 
locai), i que el "triomf ' final de la carretera sobre el carni (en sentit conceptual) va implicar 
un empobriment i una simplificació extraordinaris de l'esquema de comunicacions 
préexistent. (Font, 1999). 

(17) En aquest sentit, Dorion i Poirier (1975), p . 99, i Kremer (1995), pp. 33-34. De la 
mateixa manera que l'onomasiologia partebc de la "idea" o del "significat" per a estudiar 



específicament els noms (ja la inversa d'aliò que seria la perspectiva semasiològica), 
nosaltres, en aquest epígraf i en els dos següents, com a criteri general, seguirem una 
orientació equiparable: partim del coneixement de la diversitat interna del territori del B a k 
Camp (que hem estudiat, sobretot, als capítols 4 i 5) i disposem, també, de l'inventari 
general de la toponimia de la comarca (apéndix onomàstic): ara es tracta de veure en quina 
mesura aquella diversitat territorial de la comarra és caracteritzada, delineada i matisada per 
aquest conjunt de noms. 

(18) Sobre l'artificiositat de la distinció entre "toponimia major" i "toponimia menor", i 
altres categories derivades d'aquestes, vegeu Moreu-Rey (1982). 

(19) Hem formulât i desenvolupat teòricament aquest principi a Tort, 1999b. 

(20) Vegeu una noticia amplia, molt documentada i geogràficament molt rica, sobre els 
sentits d'aquesta paraula, i sobre les seves implicacions toponimiques, a l'article coli del 
DECat,ÌI,pp. 821-.827. 

(21) Tal vegada per aquest motiu no és tractat de forma específica a VOnoCai. 

(22) Sobre rus del terme aigita en el sentit de "riu" o "corrent fluvial", vegeu l'article aigua 
B. DECat, I, especialment pp. 90-91. 

(23) Com a complement de VOnoCat, vai la pena Ilegir l'article prat del DECat (VI, pp. 
772-774), amb referéncies geogràfiques ì toponimiques molt significatives. 

(24) La vila mateixa de Prades, situada al cor del massis del seu nom Ì a una altitud de 950 
m, és tinguda per una de les més eniairades de les comarques meridionals del Principat. Un 
dels tractadistes que s'hi ha referit, Ramon Amigó, la descriu en els termes següents: "Pel 
paisatge que l'envolta, per la sequedat i la puresa de la seva atmosfera i per les temperatures 
baixes de tot fany, té l'aspecte d'una població d'alta muntanya, encara que només sigua a 
uns vint-i-vuit km de la mar." (Amigó, 1985, p. 27). 

(25) Coromines se'n fa ressò de forma explicita (OnoCat, IV, p. 433), Nosaltres ho hem 
observât en termes idèntics, sobre el mateix terreny, i així ho hem reflectit en ripins treballs 
(Tort i Morera, 1988). A criteri nostre, seria recomanable que la forma oficial del nom fos el 
Pratdip, de manera que reflectis aquesta particularitat de la pronuncia (i per una simple 
qüestió de coherencia en relació amb els altres noms del nomenclátor municipal, que 
respecten com a principi els usos locals: per exemple, els Prats de Rei i Prats de Lluçanès). 

(26) Vegeu també, en la perspectiva de la primeria del segle, les consideracions d'Emili 
Morera sobre la fimció de la ciutat com a cruilla de comunicacions (Morera, GGCat, pp. 
630-631); i, per a la darrera época, la valoració que en fa Pere Anguera (GGCC, 1982, VII, 
pp. 174-175). 
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(27) La riera de Riudecols, com altres cursos fluvials del Baix Camp que provenen de l'arc 
muntanyós prelitoral i desenvolupen el seu curs baix a través de la plana litoral -riera 
d'Alforja, riera de Riudoms, o de Maspujols, riu de Llastres, etc.-, té una llera que en alguns 
punts és força ampia i pedregosa. Això té l'explicació en un fet topografie: l'apreciable 
desnivell del curs fluvial al sector de capçalera, i el contrast que es produeix, en el seu perfil, 
a partir del moment en qué arriba a la plana. No és estrany, en aquest context, que sigui a la 
zona de contacte o de transició entre "muntanya" i "plana" -zona on està enclavât, 
precisament, el nucli de Riudecols- on el llit fluvial presenti unes acumulacions de còdols 
més importants. Vegeu també, al respecte, Jové (1990), volum I, p. 39; i, molt especialment, 
la fotografia de la portada. 

(28) En aquest sentit, Pere Anguera, GGCC, VII, p. 210. 

(29) Pere Anguera (Ibid., p. 208), l'any 1982, atribuía un 15% del territori municipal a 
"bosc i botjar". 

(30) El nom oficial del municipi és actualment Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 
Tanmateix, als efectes del text, i amb la finalitat d'evitar un to excessivament perifi-àstic, 
utilitzem la forma abreviada 'Vandellòs'. 

(31) Vegeu, en aquest sentit, GGCC, VII, p. 274, i Coromines, OnoCaí, VII, p. 444. 

(32) Pere Anguera, GGCC, VU, p. 276. 

(33) Coromines, OnoCaí, IV, pp. 334-335. Respecte al nom Gavadà, s'inclina per 
considerar-lo dérivât del nom de persona germànic GAWITA. 

(34) S'ha de tenir present que el territori del terme de Vandellòs és, en molts sentits, 
completament oposat al de la fi-anja litoral del Baix Camp en general: muntanyenc (malgrat 
la proximitat al mar), alteros, isolât respecte als nucHs de la costa i escassament poblat en 
qualsevol època. Des del punt de vista geografie no pot estranyar, dones, que l'ocupació 
humana d'aquest territori fos tardana (i, en qualsevol cas, posterior als processes de 
colonització originària del litoral i de les terres més planeres de la comarca). 

(35) Vegeu Maristany (1982), p. 117. 

(36) El determinatiu "d'Escomalbou", aplicat a Vilanova, recorda la pertinença del pöble a 
l'antiga baronia del mateix nom. El castell i convent, que n'havien estât el centre, estan ara 
compresos dins el terme municipal de Riudecanyes, vei al de Vilanova. 

(37) Maristany (1982, p . 22) explica que al nivell de la pronuncia local coexisteixen les 
formes / 'Arbocet i lArboç, mentre que en els documents sol aparèixer aquesta última. 

(38) Com a municipi, el nom oficial és 'Vinyols i els Arcs'. Nosaltres l'esmentem 
habitualment amb la forma simple 'Vinyols'. 



(39) En aquest sentit, Anguera, GGCC, VII, p. 226. 

(40) Vegeu, a titol comparatiu, altres topònims formats sobre el mot "vinya" a OnoCat, 
vai, pp. 76-78. Vegeu també DOGC 1101, p. 607. 

(41) Vegeu, al respecte, Anguera (Ibid.), p. 228. 

(42) Ens hem basât, com a referencia, en les etimologies que ens han semblât 
geogràficament més versemblants, d'acord amb els arguments que hem desenvolupat més 
amunt. En els casos d'etimologies insegures о discutides (la Selva о Riudecols, per exemple) 
ens hem guiat per interpretacions basades en criteris de coherencia territorial. 

(43) No hem anotat Masboquera ni Masriudoms. En el primer cas, perqué hi ha una certa 
base per pensar que "boquera" és un nom al-lusiu a la topografia particular del terreny (en 
aquest sentit, Coromines, OnoCat, V, p. 214), tot i que no es pot descartar que en aquest 
cas tingui un origen antroponimie. Respecte a Masriudoms, es planteja el dubte sobre si 
riudoms és aqui, originàriament, nom de pöble о nom de persona. És versemblant pensar 
que estem davant un nom relacionat d'alguna manera amb la vila de Riudoms, atesa la 
proximitat fisica amb aquesta població del centre de la comarca. 

(44) En particular, termes com Colldejou, Pratdip i l'Hospitalet de l'Infant es caracteritzen 
per tenir una orografia molt complexa, tot i que amb unes altituds mitjanes inferiors a les de 
les Muntanyes de Prades. Cal subratllar, en qualsevol cas, que a cap dels tres termes 
esmentats no s'ha fet el recull integral de la seva onomàstica; si se n'hagués fet algun, estem 
segurs que la xifra de generics oronimics detectats hauria estât molt més elevada. 

(45) La pronùncia local de puget ésputxèt. 

(46) Convé notar, en el cas del terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que el fet de no 
disposar d'un recull onomàstic de carácter integral ens obliga a anar amb molta cautela a 
l'hora de considerar, sigui d'una forma global o tan sois parcial, la seva toponimia. 

(47) Segons Amigó, a la Mussara s'identifiquen amb aquest terme les "ampies faixes de 
terreny, Ueugerament inclinât i generalment conreable que hi ha sobre els cingles, però que 
es troben a la vegada al peu d'un altre cingle. També són anomenades recingles" (Amigó, 
1963, p. 30). 

(48) Els cinglalls són "faixes superiors de cingle formant un conjunt successiu d'esglaons 
irregulars, estrets i рос alts cadascun per si, i per entre els quals és possible transitar però no 
de cultivar" (Amigó, 1963, p. 25). En un sentit similar s'expressa Manent, quan indica que 
"un cinglaB fa escales, i un cingle és una paret Uisa" (Manent, 1973-1974, p. 168). 

(49) Hi ha algun cas de serreta a Colldejou i a Vandellòs, però més aviat creiem que es 
tracta d'una variant en diminutiu de 'serra'. 



(50) En relació amb l'ús de serret, Manent assenyala que "és curios constatar que l'ús de 
'serret' és general a l'Aleixar per a designar un aturonament qualsevol. La gent coneix mots 
com 'pujol' i ' turó', però a l'hora de donar un nom propi empra sempre serret!" (Manent, 
1962, p. 16) 

(51) A criteri nostre, la major presencia toponímica d' 'obacs' s'explica per una raó 
geogràfica: essent Г 'obac', per definició, la zona menys exposada a la Hum del sol, és 
habitual que hi siguin possibles uns aprofitaments agronomics significatius (per exemple, 
forestáis). En canvi, el 'sola' -indret que es caracteritza per la seva exposició al sol-, quan 
coincideix amb terrenys pedregosos i eixuts, no sol tenir cap possibilitat d'aprofitament 
agronomie. Això explicaria, en definitiva, que en general hi hagi més topònims al-lusius a la 
primera circumstància que no a la segona; generalment l'home no dona nom a aquells 
sectors del territori que considera desproveits d'interès. 

(52) Explica Coromines que l'accepció de coli com a 'pujol' "és avui estranya al català 
centrai i desconeguda о рос conscient en la major part dels nostres parlants. Però la zona en 
què això domina és vasta. No se'n comencen a trobar gaires proves fins a les serres entre el 
Camp i l'Ebre (...). A la Ribera d'Ebre (...) hi ha potser la zona de màxima intensitat (...). 
Això ja comença una mica a les Garrigues (...), però sobretot en el Priorat {DECat, II, p. 
825). 

(53) D'acord amb la sequència toponímica que hem détectât en relació amb aquest terme, la 
isoglossa que marca l'ús de la doble accepció de "coli" discorreria pel sector occidental i 
sud-occidental del Baix Camp, i es correspondria força bé amb les consideracions de 
Coromines recollides a la nota anterior. Amb tot, per part nostra hem de fer dues precisions 
importants: la primera, que als termes septentrionals de la comarca (per exemple, a Prades i 
a Alforja) hi ha una gran profiisió de 'colls' i 'collets', que podrien tenir els dos sentits 
(perqué, encara que siguin "depressions de la carena", se solen correspondre amb indrets 
força elevats); això només es podria aclarir mitjançant enquestes de camp molt especifiques. 
La segona precisió és que, als termes de l'extrem sud-occidental del Baix Camp (Vandellòs, 
Pratdip, Coildejou), la manca de reculls toponimics integrals ens impedeix aportar dades tan 
concretes com les de Riudecanyes o de Vilanova d'Escomalbou. Finalment, i en relació amb 
el coli de Balaguer -un dels topónims més coneguts de la part meridional de la comarca, i 
documentât ja l'any 1302-, cal dir que aquí el terme 'coll' pot tenir també eis dos sentits 
esmentats: d'una banda, perqué identifica "la important serra que domina la costa entre 
l'Hospitalet i l'AmetUa" (Corommes, OnoCat, II, p. 317); de l'altra, perqué constitueix un 
lloc de pas gairebé obligat -del nord cap al sud, o a la inversa- des de temps immemorials 
(vegeu, en aquest sentit, GGCC, VII, p. 277). 

(54) Cal dir, però, que eis topònims respectius tenen més aviat el sentit de 'partida de terra', 
si més no actualment. 

(55) La forma més usuai, a nivell locai, comporta la pèrdua de la -s- intervocàlica: les 
Lloanques del Po. 



( 5 6 ) Amigó defineix les puntes com a "ereccions de roca en vessants de cingle o 
prominencies en un cingle o en una serra" (Amigó, 1963, p. 31). A la Mussara, una de les 
més conegudes és la punta de les Airasses, a la qual Coromines dedica un comentari 
especific (vegeu "Airasses", OnoCat, II, p. 44). 

(57) Diccionari de la lienta catalana. Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1983, p. 1.033. 
Coromines constata l'arrelament i l'antiguitat documental de mola com a nom orografie, i 
ho fonamenta en la circumstància de ser una aplicació analógica de la "mola" del molí (llatí 
MOLA): "Com a nom orografie, mola prove també d'això, molt naturalment per 
comparació en la forma de les grans moles pétries de les serres, de contom arrodonit i de 
parets enrondants quasi aplomades, amb la colossal mola d'un moli gegant o ciclopie." 
(DECat, V, p. 739). 

(58) La Mola d'Estât, situada a la partió dels termes de Prades, Mont-ral, Vimbodi i 
Montblanc, és coneguda també com el Pia de la Mola, la Mola dels Quatre Termes o 
simplement com la Mola. Situada a la serra del Bosc, i amb una altitud de 1.120 m, és un 
dels punts més significats i de més popularitat de les Muntanyes de Prades. Amigó (1985, p. 
131) explica que es comença a conèixer com a Mola d'Estât d'ençà que el Bosc de Pöblet 
(que s'estén al seu vessant nord) passa a propietat estatal, el segle passât. 

(59) Es tracta d'una dada que caldria posar en relació amb diversos factors geogràfics, com 
ara el paper que ha jugat Prades al llarg de la historia com a capital de comtat i nucli més 
important de les Muntanyes de Prades (cosa que comporta la presencia de nombrosos 
camins i dels corresponents passos muntanyencs); o bé el carácter sinuós i trencat del terme, 
en gran part cobert de bosc (a diferencia, per exemple, de la Mussara, on la presencia de la 
roca nua és molt més important). 

(60) En el sentit expressat, Coromines el considera un mot cabdal en la Romania. Al DECat, 
n, p. 849, assenyala: "Aquest tipus CUMBA, 'vali', està arreladissim i és un mot cabdal de 
la llengua de tots eis temps, en eis dominis fi-ancés (combe), occità (comba...) així com en 
tota la terra catalana i en la Gàl-lia cisalpina; val a dir que per l'oest la seva àrea no passa 
dels limits del català i el beamés. Però entre nosaltres res més difós: i és un mot documentât 
copiosament des dels origens de la llengua, i de significat uniforme arreu: pertot un séc o 
sole de mediocre profimditat en un vessant de muntanya, o entre dos serrais." 

(61) Aquest sentit, en general, és valid per a tota la comarca; tot i això, amb aquest mot en 
ocasions es vol al-ludir tan sois a la idea genérica de fondalada. Per exemple, respecte a la 
Mussara, Amigó assenyala que, quan es parla de 'clot', "es tracta de reduïdes extensions 
planeres vorejades de terres més altes" (Amigó, 1963, p. 72). Així matebc, segons explica 
l'autor esmentat, la distinció clot/clotada és una simple qüestió de dimensions (o sigui, que 
al nivell local, una 'dotada ' és una fondalada més gran que un 'clot'). 

(62) Interpretern que aquesta foia detectada a Alforja té unes certes connotacions 
d'excepcionalitat, atés què no ens consta que se'n registri cap més a tota la comarca. El 
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terme, previsiblement originari del llatí FOVEA ('clot'), i d'ascendència mossàrab, és 
considérât per Coromines com a totalment autòcton de Valencia {DECat, II, p. 27). 

(63) Hem pogut observar que la major part de vegades que el generic 'cova' aparek a la 
toponimia de la comarca, el generic 'cova', fa referencia a la idea de "cavitat en general"; és 
a dir, tant allò que seria pròpiament una 'cova' (forat d'una certa envergadura), com les 
cavitats menys pregones, conegudes habitualment amb el nom de 'balmes'. 

(64) Malgrat que la forma del topòmm sigui plural, els Avenes de la Febró constitueken una 
única cavitat. La raó d'aquesta "pluralització" tal vegada està en el fet que, per la part 
exterior, la roca del voltant de l'avene té moites fissures, i arriba a donar la sensació, 
d'entrada, que hi ha més d'una cavitat. Vegeu, sobre aquest mdret, a l'apéndk fotografie, 
l'epigraf B.l.d. 

(65) Com a variants de pia hem détectât, a la toponimia de la comarca, les següents: plans, 
plana, planes, planet, planeta i planot. A la práctica, no hem observât que les variacions de 
sentit entre unes i altres fossin prou significatives com per arribar a parlar de categories 
diferenciades. 

(66) Per regla general, fem referencia als "plans" en sentit topografie: és a dir, els mdrets 
predominantment planers identifícats amb un topònim que inclou el generic pia (o alguna de 
les seves variants). Tot i que hem volgut considerar a banda les partides de terta que 
inclouen, en el seu nom, el terme "pia", som conscients que sovint és moh dificil -i fins i tot 
hnpossible- destriar una classe de topòmms de l'altra. 

(67) Les uniques excepcions a la tendencia general dels municipis de la plana són Almoster 
(9 casos) i Castellvell (6). Aixi i tot, com es pot observar a la cartografia (vegeu, per 
exemple, el mapa general), tots dos municipis tenen, sobretot a la part nord dels respectius 
termes, un relleu bastant acddentat. 

(68) Segons Dorion (1998, p. 8), el principi de negativitat relativa va ser observât per primer 
cop (als inicis del segle XX) en l'àmbit dels noms topogràfics, pel topommista rus F.P. 
Savarensky. Posteriorment, un altre especialista rus, V.A. Nikonov, el va observar en relació 
amb els noms amb connotacions politiques. 

(69) Cal tenk present que en aquest epígraf fem referencia als topòmms al-lusius 
estrictament al medí fisic. En abordar la topommia relacionada amb l'activitat humana 
tractarem els noms dels elements hidronúnics que són finit de la intervenció humana (com 
ara mines, fonts de construcció artificial, basses o recs). 

(70) Sobre la hidronímia de Vilaplana, Manent assenyala el següent: "Al terme hi ha uns 
cursos d'aigua que poden èsser considerats rieres (però que els vilaplanencs anomenen 
'rius'), i uns quants bartancs i rases. La distinció entre 'barrane' i 'rasa' és imprecisa, però hi 
ha una preferencia pel segon mot" (Manent, 1969-1970, p. 79). 



(71) En aquest sentit, Coromines assenyala que "en el période arcale [de la llengua catalana], 
riu designa un curs d'aigua modest, si fa no fa com en llati". El mateix autor explica que no 
és fins al segle XIV que comença a detectar-se, a la documentació, el sentit que s'ha donat 
modemament a aquesta paraula {DECat, VII, p. 339). 

(72) Cal tenir present que a Prades només hem registrai una riera, i és l'unie municipi de la 
zona (és a dir, de l'àmbit de les Muntanyes de Prades) que en té. 

(73) Del conjunt dels termes de la plana del Baix Camp, Reus és el que presenta una xarxa 
hidrográfica més complexa al nivell locai. La toponimia hi assenyala la presencia de 13 
rieres, 38 barrancs, 4 rases i una aigüera (equiparable a barrane). A criteri nostre, aquesta 
complexitat deriva de dos factors fisics concrets: d'una banda la topografia del terme, d'un 
perfil gairebé horitzontal, i de l'altra la litologia, marcada pel predomini de sediments tous 
del quaternari. En aquest context, la xarxa de rieres i barrancs (que segueix una direcció 
bàsica NW-SE) adopta una estmctura escassament jerarquitzada, que toponimicament és 
força dificil d'interpretar (a causa de la concurrencia de noms i de la complexitat de la trama 
d'afluents i subafluents, agreujada per les obres de sanejament modemes). Com a iMustració 
de la problemàtica, es pot consultar la descripció que fa Amigó (1988) d'alguns corrents que 
creuen el terme: la riera del Molinet (p. 364), el barrane del Castellet (p. 159), o la riera de 
la Quadra (p. 466). 

(74) Vegeu, al respecte, el comentari que transcriviem a la nota 70. 

(75) L'antiguitat de barrane com a nom comú de la llengua catalana (argumentada per 
Coromines al DECat, a l'article citât al text) ha estât posada en dubte per Moreu-Rey, que 
considera que per via documentai es pot provar que dins el domini català, i d'una forma 
bastant general, el terme torrent es va utilitzar abans (tot i que, paulatinament, aniria sent 
substituit per barrane). Vegeu, al respecte, Moreu-Rey (1982), Un sobrevingut: barrane. 
SOBI, X, pp. 10-11. També és significatiu, al respecte, el comentari que fa Amigó sobre 
aquesta qüestió, dins de l'estudi sobre la toponimia de Castellvell: "En tota la documentació 
antiga els soles per on s'escorren les aigües són anomenats torrents. Actualment a 
Castellvell aquest mot ha caigut en desuetud i ha estât substituit per barrane o per riera. La 
gent sap qué vol dir 'torrent', però en el seu Henguatge habitual no empra aquest vocable" 
(Amigó, 1968, p . 36). 

(76) Sobre el peculiar "comportament" toponimie dels barrancs i dels cursos d'aigua 
menors, vegeu Amigó (1999), pp. 64-66. És significatiu l'exemple que cita d 'un corrent 
fluvial del Baix Camp, que en menys de deu quilómetres de recorregut canvia nou vegades 
de nom. 

(77) Convé tenir present, en qualsevol cas, que hi ha una fluctuado notable en l'ús dels 
conceptes relatius al cursos d'aigua menors. I a k ò no és una cosa d'ara. A propòsit de la 
hidronimia del terme d'Almoster, per exemple. Amigó explica que "antigament, hom feia 
poca distinció entre rasa, torrent, barrane i riera Veiem un matek accident qualificai adés 
d'una manera, adés d'una altra, com en el cas de Torrent Comú (any 1520) i Riera Comuna 



(any 1541), Torrent de les Tries i Rasa de les Tries (ambdós del segle XV)". (Amigó, 1968, 
p. 94) 

(78) Creiem avinent subratllar que l'article aigua, desenvolupat al tom I del DECat, pp. 90-
100, és especialment rie en referéncies toponímiques, dialectológiques i geogràfiques en 
general. 

(79) Coromines atribueix al terme aigüera un sentit equivalent a "ree", més que no pas a 
"barrane" (DECat, I, p. 95). No sembla que aquest sigui el sentit prevalent al Baix Camp. 
De tota manera, tomem a referir-nos al terme aigua en parlar de les "mines", a l'apartat b) 
de l'epigraf 6.5.2. 

(80) El terme toll, que Coromines qualifica de "mot peculiar del català", és d'origen Încert 
però podria provenir del cèltic TULLOS, ' d o t ' (DECat, VIII, p. 539). 

(81) En aquest sentit, Coromines, DECat, II, pp. 768-769. Segons aquest autor, és probable 
que es tracti d' "un dérivât antiquissim de l'étimon de dot, format ja en época pre-romana." 

(82) En qualsevol cas, cal tenir present que hem registrai un altre riu Llastres a la comarca; 
concretament, aplicat a un afluent de la riera de Maspujols, en terme de Riudoms. Sembla 
ser, però, que es tracta d'un corrent d'un abast moh local i d'escassa rellevància. Vegeu, al 
respecte, l'estudi toponimie sobre Riudoms (Perea, 1978, p. 321). 

(83) Concretament Estrabó la situa en un punt indeterminat, entre el Soúkron [Xúquer] i les 
boques de l'íber [Ebre], i a la rodalia de Sagoúnton [Sagunt]. Vegeu, sobre aquesta qüestió, 
Garcia Bellido, 1945, pp. 134-141. 

(84) Al capítol cinque de la tesi, epígraf 5.3.3, hem explicitât els criteris basics d'ordenació 
de la toponimia seguits, i hem tractat d'analitzar-los des d'una perspectiva critica. 

(85) Globalment, hem détectât un total de 1.841 partides, que representen l'I 1,2% del total 
de la topommia comarcal. En alguns municipis, com Reus o Riudoms, els noms de partides 
signifiquen prop de la meitat del total dels noms relatius al medi fisic. 

(86) Amigó (1999), p. 64. 

(87) Situada, precisament, "vora el riu Brugent" (Manent, 1981, p. 47). 

(88) Segons Amagó, aquest paratge pren el nom d' "un gran clot per a recoUir-hi neu", situât 
prop del coll del camí de Vilaplana (Amigó, 1963, p. 95). 

(89) Volem fer notar que un dels noms de les partides de Vilaplana és la Cingla, que, en 
canvi, no ens havia aparegut com a generic oronimic (a diferencia del que succeía a la 
Mussara, terme vei de Vilaplana). 



(90) Vegeu, en aquest sentit, Coromines (1965), volum I, pp. 23-25 i 269-279. 

(91) Cal tenir present que a Catalunya, per regla general, el terme mas designa no solament 
una "casa" sino el conjunt d'una propietat rùstica, integrada pels camps, els boscos i les 
terres de pastura, a més de l'habitatge. Des de la perspectiva histórica, com a "unitat bàsica" 
del poblament va tenir un carácter força generalitzat en els dominis de la denominada 
Catalunya Velia. La importancia del mas com a institució i com a peca clau en el món agrari 
tradicional és tractada per Ignasi Terradas (1984), El món historic de les masies. Barcelona, 
Curial. Des de l'òptica de la geografia hi fa referencia Joan Vila (1973), El món rural a 
Catalunya. Barcelona, Curial; en particular, al capítol titulat "El mas, una creació 
prepirinenca", pp. 63-78. 

(92) Segons Dolors Roigé, es devia tractar d' "una propietat de 1' 'Infermer' d'Escornalbou, 
una de les dignitats que formaven part de l'antiga canónica del convent" (Roigé, 1989, p. 
231). 

(93) En aquest cas el nom al-ludeix a l'antic terme de la Pobla d'en Taudell (Jové, 1998, p. 
366), que al segle XIV tenia jurisdicció propia, bé que subjecta a la batilia de Mont-roig 
{Ibid, pp. 15-16). El nom pobla, de tota manera, evidencia el sentit de "lloc de repoblació" 
que va tenir l'indret (Coromines, al DECat, VI, p. 626, explica que és un dérivât postverbal 
de poblar). 

(94) Sens dubte, es tracta d'un dels topónims territorialment més significatius del sud del 
Baix Camp. D'etimologia arábiga (l'àrab riha equival a "molí"), Coromines s'hi referek 
expressament (citant també altres indrets del domini anomenats així) a OnoCat, VI, p. 390. 
En relació amb els vint-i-nou noms de partides formats sobre aquesta arrel, cal dir que, en la 
práctica totalitat dels casos, a la dita arrel se li ha afegit un complement antroponimie. 

(95) Aquest "comportament toponimie" l'hem détectât també en altres indrets del domini, 
coincidint amb l'existència d'unitats orogràfiques d'una certa envergadura. Així, al Pallars 
Jussà, el mapa comarcal n° 25, de l'ICC (edició de 1995), dins l'àmbit general del Montsec 
d'Ares figuren quatre topónims, d'abast més réduit, formats sobre l'arrel "Montsec": 
Montsec d'Alsamora, Montsec de Castellnou, Montsec d'Alzino i Montsec de Badia. 

(96) Malgrat que aquesta toponimia pot semblar, a primera vista, escassament transcendent, 
el seu estudi aproíundit pot posar en evidencia una riquesa i una diversificació remarcables. 
Com a exemple en aquest sentit podem esmentar el cas, a Mallorca, dels anomenats "colls de 
tords": és a dir, dels indrets on els caçadors paren trampes per a cacar tords. Onofi-e RuUan, 
al terme d'Espories (de 62 k m \ en va detectar uns 180: una xifi-a prou indicativa de la 
importancia, en aquell municipi, d'aquesta "microtoponímia". Vegeu, al respecte, Onofi-e 
Rullan (1986), Els noms dels colls de tords d'Espories, Valí de Superna i Banyalbufar 
oriental. Dins SOBI, XXIII, marc, pp. 244-251. 

(97) Explica Amigó que el bosc conegut com la Fageda és, en realitat, un bosc d'alzina i pi. 
D'acord amb la informació de qué disposa, assenyala que "no hi ha record d'haver-hi vist 



mai faigs" (Amigó, 1985, p. 133). En qualsevol cas hem de fer notar que, des del punt de 
vista biogeografie, és versemblant que a les Muntanyes de Prades hagi existit, en temps 
prétérits, una formació boscosa constituida per faigs, que podria haver donat origen al 
topònim. Tant per l'altitud com pel microclima de la zona, com també pel substrat litologie, 
hi ha unes condicions adients per a la presencia -si més no puntual- d'aquesta espècie. 

(98) Bàsicament el bosc de Pöblet queda compres dins el terme municipal de Vimbodí. Amb 
tot. Amigó, en el seu inventari toponimie de ÎPrades, dona noticia d'un sector del bosc que 
podria formar part del terme d'aquesta vila. (Amigó, 1985, pp. 227-228). Per a una noticia 
histórica detallada del bosc de Pöblet vegeu Iglésies-Sant^usagna (1929), pp. 71-73. 

(99) Cal puntuaUtzar, en qualsevol cas, que estem parlant d'una classe de noms que només 
sol ser considerada als inventaris onomàstics. Tan sols excepcionalment aquests topónims 
consten a les séries cartogràfiques oficiáis. Això explica que hi hagi, al mapa 6.6, un contrast 
tan marcat entre uns municipis i uns altres. 

(100) Sobre la toponimia de les urbanitzacions del litoral de Catalunya, vegeu Tort (1999a). 
La mateixa qüestió, a les Illes Balears, és tractada per Picomell (1982). 

(101) Un dels casos que il-lustra amb més claredat la transcendencia territorial de les 
urbanitzacions és el de Miami (o Miami Platja), a Mont-roig del Camp. Considérât avui dia 
com un "barri" d'aquest municipi, la seva trama urbana és, almenys, cinc vegades més 
extensa que la de la capitalitat del terme. Segons Jové, '4é catalogades 26 avingudes, 94 
carrers, 17 places i dos passeigs", xifi"es que permeten fer-se una idea del seu impacte 
urbanístic (Jové, 1998, p. 483). 

(102) D'acord amb la informacìó concreta sobre cadascuna, aportada per Amigó (1988). 

(103) Entre eis barris de Reus cal esmentar, per l'interès toponimie que té, el de ГЫа (nom 
que cal posar en relació amb el nom del nucli de les Irles, a Riudecols), Amigó dona una 
pista d'interès sobre l'origen del nom: "Quan les aigües de la riera no estaven desviades (...) 
aquest barri quedava pràcticament aïllat quan venia una torrentada (Amigó, 1988, p. 291) 
[La cursiva és nostra]. 

(104) En el cas de Cambrils, l'afirmació transcrita segurament s'hauria de matisar si 
disposéssim de més dades (ja hem indicat que ens hem basât en un recull onomàstic en curs 
d'elaboració). Creiem que els 38 noms de casa registráis amb les formes cal / ca la hauran 
augmentât un cop enllestit el recull. Pel que fa a Reus, el fet d'haver détectât només 7 noms 
de casa amb cal ens fa pensar que aquesta forma de nominar ha desaparegut, coincidint amb 
el creixement i la consoUdació progressiva de la ciutat (fenomen que, de fet, és normal i 
logic: la formació de la ciutat impUca en bona mesura la pèrdua dels esquemes nominatius 
tradicionals (de base, sobretot, rural) i, correlativament, la configuració d'una toponimia 
planificada i reconeguda al nivell admmistratiu (carrers, places, avingudes, etc.). 



(105) Sobre els masos de Capafonts, és significatiu el comentan de Manent: "A diferencia de 
la Febró, l'Albiol, la Mussara o Alcover, a Capafonts a penes hi ha masos. La majoria són 
casetes o sopluigs per refiígiar-s'hi o passar-hi algun dia per la coUita. Antigament hi havien 
viscut, a tres o quatre" (Manent, 1981, pp. 38-39). 

(106) Notem que, a Riudoms, hem registrai en els noms de casa l'ús de la forma ca, al 
costat de cai ì ca la. 

(107) Un dels masos de més rellevància de la Febró, al nivell municipal i també comarcal, és 
el denominar Mas dels Frares. Manent explica que és "el més conegut i vistent del terme. 
Pertanyia a la Cartoixa i sembla que havia estât una dependencia d'Escala Dei" (Manent, 
1973-1974, p. 181), 

(108) En el cas de la Mussara cal tenir present que, al nivell local, s'utilitzen de forma 
indistinta les formes cal / ca lai el generic mas (Amigó, 1963, p. 86). En relació amb el 
procès d'abandó que va patir el terme a l'inici dels anys 60, Amigó explica que, en el 
moment d'emprendre el treball, la majoria de masos eren en ruines o desapareguts, i que, en 
definitiva, es van perdre primer els masos que el nucli (Ibid, pp. 86-91). 

(109) Els 668 noms de masos, extrets d'Amigó (1988) i recollits a l'apèndix onomàstic, son 
en qualsevol cas referéncies de toponimia vigent -circumstància que els atorga un innegable 
valor afegh. Si es consideressin també els topònims preterits, la xifra pujaria encara d'una 
forma significativa. D'altra part, l'observació de la llista permet detectar nombroses 
reiteracions de noms, cosa moh normal dins un conjunt toponimie tan extens. Son 
remarcables els casos de Baille (3 cops). Cases (5), Fàbregues (6), Frare Sord (2), Pedrol 
(3), Llaurador (3), Vermeil (3), Mas del Senyor (3) i Mas dels Capellans (3), 

(110) Es tracta, a més, d'un nom curios: xalet del Krone. Segons Manent, que el registra a 
l'inici dels anys 60, Krone és un renom, que prenia com a referencia l'anomenat 'Cire 
Krone' (Manent, 1962, p. 81). 

(111) Principi que esmentàvem, en aquest mateix capitol, en parlar del terme pia. Vegeu, al 
respecte, la nota 68. 

(112) Sobre el reflex de les activitats agràries i de la cultura rural a la toponimia del Camp 
de Tarragona (bé en general, bé en relació amb alguns municipis concrets), vegeu els articles 
monogràfics d'Albert Manent que citem a la bibliografia. En particular: Manent (1980b i 
1995); secundàriament: Manent (1984a, 1984b, 1988 i 1990). En conjunt, es tracta 
d'interpretacions temàtiques de la toponimia de la comarca, basades en l'estudi comparatiu 
de séries de noms extretes dels mateixos inventaris onomàstics sobre els quais nosaltres hem 
treballat. 

(113) De fet, la tendencia detectada al Baix Camp (predomini bastant general de caseta 
sobre maseí) permet matisar la consideració genèrica de Corommes, en el sentit que "maset 
esdevé molt usât al sud de la linia Lleida-Segarra" (DECat, VII, p, 418). 

H T -



(114) Tot i que les 63 fonts de la Mussara poden semblar l'indici d'una gran abundor 
d'aigua, la realitat del seu territori és precisament la contrària. Concretament, Amigó explica 
en aquest sentit que "a la Mussara, tret de la font del Pöble, de la font Freda, la del Pistol i 
alguna altra, totes les deus són d'aigua escassissima. En general no ragen, sino que el liquid 
aflora i resta estacionat en un clot, a vegades protegit per una capelleta de pedra" (Amigó, 
1963, p. 43). A criteri nostre, amb el terme font ens trobem (com succeïa amb el terme pia a 
les zones de muntanya) davant una altra manifestado concreta de l'anomenat "principi de 
negativitat relativa". 

(115) Tot i que, en principi, eis termes 'font' i 'mina' aMudeixen a conceptes diferents 
(segons el Diccionari de la llengua catalana, ип& font és Г "indret on l'aigua subterrània 
brolla о surt a la superficie de la terra", mentre que una mina és Г "excavado subterrània 
feta per captar i conduir aigües"), en alguns sectors de la comarca el sentit de 'font' que 
acabem d'esmentar s'aplica també al terme 'mina'. Manent ho constata a Vilaplana: "Mai no 
és gaire clara la distinció entre fonts i mines. Sovint usen tots dos mots indistintament, llevat 
de les fonts de la muntanya" (Manent, 1969-1970, p. 82). 

(116) L'observació de Perea a propòsit del carácter modera del mot mina es correspon amb 
les conclusions a qué arriba Coromines en estudiar-ne l'etimologia. Concretament, aquest 
autor expHca que es tracta d'un terme provinent del céltìc, que va donar Hoc, originàriament, 
a 'mena' (forma que va perdurar a nivell dialectal, apUcada a la idea de 'mina d'extracció de 
minerai' fins fa relativament рос) i, més tard, per influencia del francés, a 'mina'.Tot i que 
aquesta influencia és moderaa, Coromines considera que "l'accepció on mina és més 
fondament arrelada i degué generalitzar-se més antigament és en les perforacions per proveir 
d'aigua (...)" (DECat, V, p. 565). Cal dir, d'altra part, en relació amb Riudoms, que Perea 
considera que la denominada mina de l'Alquería és una de les més antigües, ja que li consta 
com a documentada l'any 1343 (Perea, 1978, p. 323). 

(117) La pronisió de mines al terme de Reus cal posar-la en relació amb la importancia que 
hi tenen, també, els masos. De les 140 que hi hem registrai, en 45 casos el topónim fa 
referencia al mas al qual es vincula la mina. Amigó ho explica clarament: "El subsól del 
terme de Reus està perforât per una extensa xarxa de mines, algunes de les quals 
abandonades, però mohes d'elles en servei actiu. La majoria dels masos una mica importants 
tenen la seva mina propia; en altres casos les mines pertanyen a la Societat de Regants" 
(Amigó, 1958, p. 13). 

(118) En els vuit casos en qué Manent detecta el generic ai^a a l'Aleixar, el senth sempre 
és el de 'mina'. En el cas de la que rep el nom á'Aigua Sana, l'autor esmenta documentado 
de l'inici del segle XVIII. Vegeu, al respecte, Manent, 1962, pp. 26-27. 

(119) Les uniques excepcions, en tot cas, serien la capital i els nucUs de la franja litoral, que 
han sofert a les daneres décades unes transformacions urbanístiques moh importants i 
cortelatives a la recessió de l'espai agrari. Tot i això, eis referents toponimics relacionats 
amb les activitats agricoles i ramaderes tradicionals continúen sent rellevants en els sectors 



més "perifèrics" (о sigui, més ailunyats de les àrees estrictament urbanes) d'aquests matebcos 
termes. 

(120) Essencialment, els form de la comarca són de pa, d'obra о de calç; els moUm, fanners 
о d'oli, i les premses, d'oli о de vi). L'ambivalència que comporta aquesta diversitat de 
fimcions (si més no, de cara a la interpretació de la toponimìa) queda reflectida en un text 
d'E. Perca relatiu als molins del terme de Riudoms: 

"Per raó de la producció abundant de cereals, Riudoms tenia bons molins i personal molt 
qualificat (...) I l s primers егш fanners (...) i quasi tots eren d'aigua о de vent; més tard, el 
camp d'aplicació fou ampliai a la producció d'olis, si bé m aquest darrer cas amb 
l'anomenada premsa." 

(Perca, 1978, p. 330) 

(121) Utilitzem el terme odonimia en el sentit de "conjunt de topònims relatius a les vies de 
comunicació en general". Vegeu, al respecte, Dorion i Poirier, 1975, p. 99. 

(122) Cal dir, de tota manera, que en el cas de Mont-roig hem comptabilitzat tan sols els 
noms dels carrers del nucli tradicional. Si hi afegissim els noms dels carrers de les 
urbanitzacions i dels barris nous, la xifra final seria molt més elevada. 

(123) Cal tenir present que moites vies de comunicació identificades com a carreteres 
corresponen, actualment, a vies totalment urbanes -i es comporten, per tant, com a carrers. 
En molts casos, a més, poden haver perdut des de fa temps la quaEficació administrativa de 
"carretera". 

(124) Sobre la qüestió de la interferencia entre política i toponimia vegeu, amb carácter 
general, Moreu-Rey (1974) i Dorion (1998), al nivell concret de Reus, vegeu el trebaU de 
Ramon Amigó Influencia de la politica en la denominado de les vies urbanes reusenques 
(inclòs a Manent i Veny, curadors, 1988). 

(125) N'és una excepció molt significativa, pel que fa a la talassonimia de la meitat 
meridional del Principat, el documentât estudi de Maria Teresa Montaña i Marti que hem 
citât en altres capítols de la tesi i que, pel seu carácter pioner, mereix ser destacat en 
particular. Vegeu, a l'apartat de les fonts toponimiques. Montaña (1991). 

(126) Vegeu, sobre aquesta qüestió, les consideracions exposades al capitol cinque, epigraf 
5.3.2.2, de la tesi. 

(127) Cal tenir present que la Mussara, nucli situât a la ratlla dels mil metres d'altitud i en un 
emplaçament panoramic, és una de les millors mirandes del Camp de Tarragona i de les 
terres veines. 





CONCLUSIONS 





'Tot és solidari del tot." 

Jules Michelet 

"No es tracta d'enciclopedisme, sino d'esperit: perqué entre l'home i el medi 
s'interposa la idea, tot connectant l'un amb l'altre." 

Lucien Febvre, capitol de conclusions de La Terra i l'evolució humana 

"No hi ha ciencia, no hi ha progrès en el coneixement sensé amor, sensé 
passio, sensé una identificació més o menys profonda de l'investigador amb 
l'objecte d'estudi (...). Tal vegada es podrá aplicar una técnica d'una forma 
rutinaria, amb pura objectivitat; però mai no es podrá arribar a descobrir res 
de nou si l'investigador no s'implica per complet en la qüestió que intenta 
aclarir." 

Suzanne Daveau, A "Terra " dos homens, uma palabra carregada de 
sentidos 

"Però hem viscut per salvar-vos els mots, 
per retomar-vos el nom de cada cosa, 
perqué seguissiu el recte cami 
d'accès al pie domini de la terra." 

Salvador Espriu, Les cançons d'Ariadna 

"Ser és, essencialment, ser memòria." 

Emilio Lledó 

"El veritable, i potser únic, problema d'una tesi és acabar-la." 

Josep Pons [apunt d'una conversa informal] 
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El 1962, el geògraf britànic H.C. Darby, en considerar els problèmes que comporta la 

descripció en geografia, feia referencia a la dificultat de convertir una impressió visual en 

una seqüéncia de paraules. Tot citant Humboldt, esmentava que "la millor descripció és 

aquella a través de la qual l'orella es converteix en un ull". I tot comparant, des 

d'aquesta perspectiva, el punt de vista de la geografia amb el punt de vista de la historia, 

arribava a la conclusió següent: 

"Una série de fets geogràfics és molt més dificil de presentar que una série de fets 
histories. En el temps, els esdeveniments se succeeixen d'una forma encadenada, 
de tal manera que la "juxtaposició en el temps" resuha més fòcil de convertir en 
paraula escrita que la "juxtaposició en l'espai". La descripció geogràfica és 
inévitablement més dificil d'aconseguir, de forma satisfactoria, que la narració 
histórica." 

(Darby, 1962, p. 2) 

Si hem triât aquest text de Darby com a referencia inicial de les conclusions de la tesi és 

perqué hem pensât que resumia d'una forma concisa allò que, en el fons, és un dels 

problèmes inhérents al coneixement geografie -i, per tant, inherent a una tesi que, com 

assenyalàvem a l'inici, preteníem que fos essencialment de "geografia". Fem referencia a 

la qüestió del tractament unitari d'una materia que, per la seva propia naturalesa, tendeix 

a la muhiplicitat temàtica. Un problema que ha estât present en la geografia de tots els 

temps, i que continua estant viu a l'actualitat, per més que l'expansió académica de la 

disciplina geogràfica, al nivell internacional, hagi creat un cert distanciament entre el 

treball quotidià dels geògrafs i la reflexió sobre el sentit i la raó de ser del coneixement 

geografie. Però aquesta reflexió, en qualsevol cas, continua sent necessària: en un món 

en què el progrès en el coneixement és acompanyat d'una especialització i d'una 

compartimentació creixent de tots els sabers, i en qué l'expansió de la informació és 

correlativa a la impossibilitat, per part del ciutadà, de captar allò que és véritablement 

significatiu, pensem que seria bo replantejar el paper que pot jugar la geografia com a 

"pedagogia bàsica del món". Volem recordar, en aquest sentit, unes paraules que Nicolas 

Ortega escrivia el 1987: 

"Només mantenint aquesta voluntat d'unitat, aquesta consciència que la geografia 
demana actituds integradores i no separatives, es pot justificar avui, a criteri meu. 



el nostre camp dei coneixement. Això no voi dir negar l'especialització (...), però si 
r 'especialisme' ". 

(Ortega, 1987, pp. 113-114) 

En aquesta tessitura el nostre esforç principal, al llarg de la realització del treball, ha estât 

orientât en el sentit de fer veure i de posar en relleu els lligams entre el territori i els noms 

de Hoc; concretament, entre un àmbit de territori prèviament délimitât (el Baix Camp) i 

els noms de Hoc que hi fan referencia. Podriem dir que, en situar-nos davant el problema 

que esmenta Darby en el seu text -tal vegada el problema clau de la geografia-, hem 

procurât donar-hi una resposta determinada; és a dir, que de totes les facetes i de tots els 

temes que tenen relació amb el territori a estudiar, hem triat, especificament, la 

toponimia. Un àmbit situât a la cruïUa de tres grans camps del coneixement -la geografia, 

la historia, la lingüística- i que, justament per la seva naturalesa multidiscipHnar, ens ha 

permès treballar amb més comodrtat que si haguéssim triat un tema de caire més 

restringit. Escollff la toponimia com a àmbit o tema d'estudi ens ha servit per moure'ns, 

durant tota l'anàlisi, en un terreiiy que exclou les aproximacions académiques 

convencionals (que, d'entrada, sitúen el geògraf davant la disjuntiva 'geografia 

fisica/geografia humana) i que demana posar en práctica, amb tota l'amplitud possible, 

una manera "global" d'entendre el coneixement geografie. Desconeixem, en qualsevol 

cas, fins a quin punt hem reeixit en el nostre propòsit; però pensem que, d'una manera o 

d'una altra, hem arribat a cridar l'atenció sobre un fet prou important; que entre els noms 

i el territori hi ha una relació que va més enllà d'una shnple "juxtaposició". Hi ha, a 

criteri nostre, una veritable correlació; és a dir, una relació reciproca. Entre els geògrafs 

classics apareix sovint la preocupació que la geografia no esdevingui una "ciencia 

Uibresca", reduìda a Uistes interminables de noms. Nosahres, d'acord amb els arguments 

desenvolupats al llarg del treball, compartim la mateixa preocupació i, d'una manera 

semblant, defensem la conveniencia d'anar més enllà. El simple "enunciat" de noms no 

és, en si mateix, geografie. La geografia, en tot cas, comença a partk del moment en què 

fem servir els noms per "descriure", "interpretar" o "explicar" el territori amb la màxima 

veracitat, i amb tot el rigor i tota la precisió possibles. 



Fins aquí hem desenvolupat una reflexió de sintesi sobre la geografia, fonamentada en el 

treball que hem dut a terme. Tanmateix, no volem que sigui interpretada com la 

conclusió única de la recerca. En realitat, l'hem concebuda com la primera fita de la sèrie 

de conclusions que exposem a continuació. Una sèrie que no hem volgut circumscriure a 

restructura bàsica de la tesi (primera part/segona part), о a l'enunciat successiu dels 

capítols, sino que hem construit des d'un plantejament global i unitari de l'estudi. Tot i 

això, a fi de donar-li un fil vertebrador, l'hem organitzat en epigrafs, seguint un ordre 

numeric convencional i independent de l 'ordre dels apartats amb què hem estructurat el 

treball. 

1. Hem pogut constatar, amb motiu del desenvolupament del treball, que la toponimia té 

una dimensió geogràfica que no s'esgota en els aspectes purament "locacionals". Darrere 

de cada nom hi ha una genealogia (també podriem parlar d'eíiologia) que, més enllà del 

seu estricte contingut filologie (o concretament, etimologie) té una relació directa amb 

Vespai, amb totes les seves implicacions. L'aspecte estrictament locacional de la 

toponimia pot ser objecte de representado en un mapa; ara bé, els aspectes 

"genealogies", en gran part, només poden ser abordats a partir d'un coneixement ampli i 

detallat del territori. En aquest sentit, hem de dir que, de cara al nostre treball, l'estudi de 

la toponimia del Baix Camp ha estât factible en la mesura que disposàvem d'unes fonts 

toponimiques molt detallades, que ens aportaven una informació amplia i diversa sobre 

les particularitats territorials, el sentit i la historia de cada topònim. 

2. L'estudi dels noms de lloc no es pot restringir a un camp del coneixement concret i 

délimitât. En el concepte de nom de lloc hi ha components que tenen a veure amb camps 

de coneixement força diversos, per bé que interrelacionats. Una aproximado 

cientificament rigorosa a aquest concepte demana partir de la premissa que les 

perspectives d'anàlisi diferents de la nostra ens poden aportar elements i résultats utils 

per a la nostra propia recerca. En qualsevol cas, cal no perdre de vista, des del punt de 

vista metodologie, la noció de relativitat -present d'una forma constant en tot allò que fa 

referencia a la toponimia. La idea mateixa de "nom de Hoc", abordada des del punt de 

vista filosofie, ha estât posada en qüestió pels especialistes. D'una banda, el concepte de 

"nom" no admet una definició única; de l'altra, el concepte de "Hoc" presenta unes 

dificultats de caracterització molt grans quan es tracta de concretar el seu valor d'una 
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forma exacta i inequívoca. Nosaltres mateixos hem pogut constatar, al llarg de la 

investigació, que els autors dels inventaris onomàstics dubtaven a l'hora de considerar si 

un déterminât nom es podia qualificar de nom de Hoc (i tal vegada diferien entre si, en el 

moment de prendre una decisíó). A criteri nostre, la dificil objectívació del concepte de 

topònim -dificuhat que, d'una forma clara, només es presenta en casos puntuáis- no ha 

de ser una excusa per desautoritzar la recerca toponindca feta amb criteris rigorosos; ans 

al contrari: hauria de ser la iMustració viva de la relativitat inherent a aquest camp, que 

demana a l'estudiós, tal vegada amb més força que en altres disciplines, que actuï amb la 

màxima dosi possible de prudencia, Sensibilität i sentit comú. Sobre aquesta qüestió 

concreta, fem nostres les tesis de l'artista alemany i teorie de l'art Jürgen Partenheimer, 

que defensa la nécessitât que una obra sigui iBruit, alhora, de la reflexió i de l'emoció: 

"La reflexió és en l'obra tant com l'emoció, i l'emoció, per a mi, només pot trobar-
se en una obra d'art si ve des de la distancia, des del diseurs de la reflexió." 

(Partenheimer, segons Maya Aguiriano, 1993, p. 5) 

3. Dins la disciplina geogràfica, entesa en una perspectiva histórica, hi ha una linia 

d'estudi i de reflexió que pren en consideració els noms geogràfics en general, i, d'una 

manera particular, els noms de lloc. Entre els autors antics, hi ha aportacions escrites 

d'Homer i Estrabó que avui día continúen mantenint essencialment la seva validesa. 

Entre els autors classics, el valor geografie de la toponimia és defensat d'una forma 

explícita, i amb un plantejament culturalment obert, per Vidal de la Blache, Cari Sauer, 

H.C. Darby o Pau Vila. Modemament, des de corrents geogràfics innovadors com la 

denominada "geografia del lloc" s'ha reivindicat la nécessitât d'abordar amb profimditat 

l'estudi d'aquest camp. Pensem que aquesta "reivindicació" no és conjuntura! ni finit 

d'una moda, sino que es fonamenta en el convenciment que els noms de lloc -cada nom 

de lloc concret- tenen una "càrrega geogràfica" d'un extraordinari valor potencial. El seu 

aprofitament depén tan sols de la voluntat, per part de l'investigador, d'immergir-se de 

pie en l'estudi de l'espai, buscant el fet concret i real però sense defiígir la necessària 

base teòrica. En aquest sentit, pensem que aquest és un altre motiu per considerar la 

recerca toponímica com un camp d'estudi "privilégiât": pel fet de permetre alhora 

l'aproximació teòrica i práctica. En definitiva, per ccxistituir un terreny adéquat per 



assajar la superado d'aliò que és, segons el fisic teorie David Jou, un dels grans paranys 

de la ciencia d'avui dia: la contraposició entre ciències i humanitats, entre física i poesia, 

entre experiencia i experiment (Jou, 1991, p. 6), 

4. En qualsevol cas, més enllà dels propòsits i de les declaracions de principis, és 

important ser conscients dels problèmes i de les mancances que comporta en l'actualitat 

estudiar, des d'una perspectiva concreta, la topommia de Catalunya. Començant pel 

problema principal: la progressiva pèrdua d'aliò que, en algun moment de la recerca, hera 

anomenat "la memòria coHectiva del territori", expressada a través dels topònims. En 

aquest sentit, pensem que continua sent plenament vigent la segona conclusió que 

fijrmulava Joan Miralles al Congrès d'Onomàstica de Barcelona de 1992: 

"Sembla ciar que hi ha camps de l'onomàstica que convé que siguin conreats de 
manera prioritària, ja que el procès de pèrdua progressiva M és palès. Per tant, la 
recolhda d'aquests materials és clarament peremptòria. Pens en els malnoms, en el 
cas de l'antroponimia, i en els toponims de la costa i, en general, de les zones 
d'urbanització, sobretot, en el cas de la toponimia." 

(Mh-alles, 1992, p. 149) 

Els inventaris onomàstics de base municipal, sobre els quals hem fonamentat la segona 

part de la tesi, afecten menys del 10% de la totalitat del territori de Catalunya. Això vol 

dir, a la práctica, que és impossible dur a terme un estudi de les caractéristiques del 

nostre en altres indrets del pais i sobre una base similar (cal tenir present que, al Baix 

Camp, el percentatge significava el 66% del total). És imprescindible, dones, de cara al 

fiítur, l'impuls dels estudis de toponimia integrals i de base mumcipal. D'una forma 

correlativa, és imprescindible que aquests estudis siguin abordats des d'uns plantejaments 

metodològics que tinguin compte els aspectes geogràfics, al costat dels histories i dels 

estrictament filològics. 

5. En el cas concret de l'estudi de la comarca, la fiabilitat i la relativa homogeneïtat de les 

fonts de que disposàvem ens ha permés de desenvolupar l'anàlisi en diversos plans о 

nivells. En particular, a través de la quantificació detallada de la topommia hem obtingut 

uns résultats que en bona part creiem que son extrapolables al conjunt de Catalunya. Per 



aquesta via, hem arribat iguaîment a la conclusió que calen encara molts estudis empirics 

de base si es vol aspirar a un conebcement detallat i homogeni de la toponimia del pais, i 

si es vol aprontar plenament el seu potencial de сага a la geografia. En aquest context, 

pensem que no és sobrer subratllar la importancia de la recerca onomàstica duta a terme 

des de finals dels anys cinquanta pels diversos estudiosos del Baix Camp -que no té punt 

de comparació, ni en extensió ni en profimditat, a la resta de Catalunya. En un sentit 

global, es tracta d'un model, d'un punt de referencia i d'una mesura d'aUò que es pot 

arribar a fer en un camp com el que ens ocupa, malgrat que les possibilitats materials 

siguin limitades. 

6. En el pia concret del nostre estudi, una de les primeres questions que ens hem hagut 

de plantejar en profimditat ha estât l'ordenació i la sistematització dels topónims. I no 

per una simple proija académica, sino com una condicio estructural de la recerca; és a 

dir, com a requisii basic per a donar al conjunt dels noms una "xarxa referencial" lògica 

al nivell de l'espai. Estudiades les diverses formules i propostes existents al respecte, hem 

arribat a la conclusió que era impossible establir una tipologia única, de valor general i 

aplicable a qualsevol territori. Partint d'aquesta base, hem élaborât una tipologia 

d'ordenació específica per a la toponimia de la comarca, que hem fonamentat en els trets 

geogràfics basics del seu territori. Des del punt de vista metodologie, ha estât iguaîment 

imprescindible preparar un 'corpus' de toponimia adéquat a les nostres nécessitais, i que 

fos operatiu a la práctica. Aquest 'corpus' l'hem identificat com la toponimia bàsica de 

la comarca. Tal com hem tingut ocasió de definir-lo, consisteix en el conjunt de noms de 

Hoc que es pot considerar com a vigent dins la demarcació estudiada. Globalment 

representa un total d'unes disset mil unitats toponimiques, que es reparteixen entre els 

vint-i-nou municipis (inclòs l'antic terme de la Mussara) del Baix Camp. 

7. Des de la perspectiva de la distribució temàtica, una tercera part de la 'toponimia 

bàsica' correspon a elements de carácter fisic, mentre que les altres dues terceres parts 

fan referencia a l'activitat humana, en el sentit més general de l'expressió. Tot i aquesta 

diferent importancia quantitativa, hem tingut ocasió de constatar -i d'assenyalar en el seu 

moment- que la seva significació territorial no té el mateix valor. La toponimia del medi 

fisic és més variada al nivell del detaH; té una diversificació léxica més gran i presenta, a 

més, unes diferencies considerables entre uns municipis i uns altres (en fimció de la 



variació del propi medi físic). En canvi, la toponimia sobre l'activitat humana respon a 

uns patrons d'articulació més generals i presenta un grau de diversificació interna molt 

menor. 

8. L'estudi de la toponimia de la comarca al nivell del detall ens ha permés, també, 

detectar unes similituds i unes diferencies en la utilització de determinats generics molt 

remarcables. Sobre aquesta base, hem pogut fer en alguns casos una sèrie de precisions 

de detall sobre l'àmbit concret de distribució de determinats termes de carácter geografie 

(aspecte que, fins ara, no quedava del tot aclarit en les obres i els diccionaris a l'abast). 

En aquest sentit, creiem que l'enfocament especificament geografie de la recerca ha 

permés que arribéssim a aquests résultats. L'estudi detallat dels aspectes territorials dels 

inventaris onomàstics, i la correlació cartogràfica d'aquesta informació, pensem que han 

estât els factors metodològics fonamentals del procès. En una perspectiva general, les 

principals conclusions respecte de tot aixó les podem resumir en els tres punts següents 

(que, materialment, coincidebcen amb les tesis dels tres autors que s'assenyalen): 

a) Una de les dificuhats més grans que presenta l'estudi de la toponimia concreta és el 

coneixement del sentit exacte de les denominacions. D'una forma paral-lela s'expressa R. 

Rousseau en un article de 1960, tot remarcant que "sovint és moh dificil avaluar el valor 

geografie real d'un nom de lloc" (Rousseau, 1960, p. 171). 

b) Tal com assenyala el nord-americà Zelinsky, "no hi ha dos termes [en el sentit de 

'noms generics geogràfics'] que tinguin un mateix àmbit de distribució, o bé similar". 

L'explicació d'aquest fet, segons l'autor esmentat, és que "els fenòmens objecte de 

nominació no tenen equivalencia d'unes àrees a unes altres" (Zelinsky, 1955, p. 345). 

Zelinsky es referia a la zona que estudiava aleshores, el nord-est dels Estats Units. 

Nosaltres ho subscrivim, a partir del nostre estudi, en relació amb l'àmbit del Baix Camp. 

c) En una línia semblant a l'anterior, però centrada en l'estudi de l'oronímia del País 

Valencia, Emili Casanova arribava el 1991 a uns résultats similars. La primera conclusió 

del seu treball tenia l'enunciat següent: "El treball mostra la incapacitat de definir per a 

tot el domini Imgüístic, basant-se en la significació real, cada apel-latiu, perqué cada mot 

només pren un significat concret i de vegades oposat, segons les zones i la realitat 
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oronímica. Només una convenció entre geògrafs i lexicògrafs pot aconseguir una 

significació estàndard i extensa per a tot el domini linguistic" (Casanova, 1991, p. 586). 

9. Respecte el darrer punt de l'epigraf anterior, pensem que seria una fita important, de 

cara al futur, encetar un diàleg entre linguistes i geògrafs de cara a establir la 

"significació estàndard" del lèxic geografie comú, en la linia proposada per Casanova. 

Ara mateix, en disposar d'una obra de referencia en aquest sentit com el DECat, de Joan 

Coromines, considerem que hi ha les condicions per a encetar aquest diàleg sobre una 

base sòlida. A criteri nostre, aquesta tasca no s'ha d'orientar tant la linia d'establir una 

"casuística" de termes i de significats inacabable, com en el de posar els fonaments d'un 

treball de discussió i de depurado terminológica pensât a llarg termini. I, sobretot, tenint 

present dues coses: el sentit precis del léxic viu, amb tots els seus matisos, i els criteris 

essencials de la lógica geogràfica. 

10. No és aliena a les consideracions del paràgraf anterior una qüestió que pensem que és 

significativa de cara a la recerca geogràfica i lingüística comuna en temes de toponimia. 

Fem referencia, en concret, als anomenats universals, definits com els "components o 

processos que poden ser aplicables o aparèixer a les llengües del món de manera general" 

(en aquest sentit, Duarte, 1983, p. 40). Tot i ser un concepte que ha generai opinions 

diverses entre els linguistes, volem deixar apuntat, si més no des d'una perspectiva 

teòrica, que present a nombrosos paral-lelismes amb la tècnica de treball coneguda entre 

els geògrafs com a "geografia comparada"; una tècnica que es fonamenta en la 

comparado dels territoris com a principi metodologie, i que busca en darrera instancia el 

rerefons comú que hi pot haver en la relació entre l'home i el medi, d'uns països a uns 

altres. En aquest context, si la recerca d'unes constants (o "universals") entre les llengües 

comporta una atenció a allò que és el "marc espacial" d'aquestes llengües (o sigui, el 

territori), el contingut geografie potencial d'aquesta perspectiva d'estudi ens sembla, en 

consequència, evident. Per això, des de la nostra óptica particular (o sigui, la de l'espai) 

ens atrevim a apuntar el possible interés d'aquesta línia de recerca, sempre i quan es 

plantegi d'una forma oberta; és a dir, amb la voluntat d'mtegrar aportadons-procedents 

d'altres disciplines. 
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11. Com a corollari de l'estudi, dues observacions finals. L'una en relació amb el treball 

dut a terme; l'altra, en relació amb el sentit general de la geografia. La primera va en la 

linia de remarcar que ens movem dins un camp en el qual hem d'estar disposais, 

permanentment, a arribar a noves conclusions. En el camp de la toponimia, la manca 

d'una iirformació de base extensa, homogènia i globalment fiable és, sens dubte, un 

condicionant de cara al futur. Però és segur que a mesura que es vagin omplint els buits 

existents, s'aniran dépurant les observacions i fent més precisos els résultats de qualsevol 

recerca. És convenient no perdre de vista, en aquest context, que per a l'estudiós, i per al 

geògraf en particular, el repte no és arribar a uns résultats perfectament acabats. Més 

aviat diriem que és donar compte del món, del territori, de la realitat immediata que ens 

envolta. I que, per definició, està en transformació permanent. 

12. La darrera observado apunta cap a una perspectiva més general, i amb ella reprenem 

el fil de les consideracions que hem anat fent, en diversos capitols i apartats de la tesi, 

sobre la raó de ser i sobre les possibilitats de la geografia com a eina de conebcement. Es 

tracta, senzillament, de reivindicar la seva plena validesa i la seva utilitat; sobretot 

perqué, com a discipHna de sintesi vinculada especificament a l'estudi del món -entés 

com una globalitat-^ ofereix unes possibilitats insospitades per a la sensibilització i 

l'aprenentatge amb carácter general. 1 això, en uns moments de desconcert inteMectual i 

de banalització cultural en el pia coMectiu, pensem que no és poca cosa. Fem nostra en 

aquest sentit, aplicada a la geografia, una reflexió que l'any 1992 feia Josep Fontana per 

a la historia, amb motiu de la "posada en dubte", per part de cert moviment inteMectual, 

de la raó de ser d'aquesta disciphna i de la seva utilitat des del punt de vista social: 

"Per desconcertats que puguem sentir-nos, sabem que la nostra obligado és ajudar 
a fer que es conservi viva, almenys, la capacitai de les nostres generacions per a 
raonar, preguntar i criticar, mentre, entre tots, refem els programes per a una nova 
esperança i evitem que, amb l'excusa de la fi de la historia, el que ens parin siguin 
les nostres possibilitats de canviar el present i de construir un fiítur millor." 

(Fontana, 1992, p. 122) 
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"Vengamos ahora a la citación de los autores que los otros libros tienen, que 
en el vuestro os faltan. El remedio que esto tiene es muy fácil, porque no 
habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos, desde la A 
hasta la Z, como vos decís. Pues ese mismo abecedario pondréis vos en 
vuestro libro; que, puesto a la clara se vea la mentira, por la poca necesidad 
que vos teníades de aprovecharos dellos, no importa nada; y quizá alguno 
habrá tan sünple que crea que de todos os habéis aprovechado en la shnple y 
sencilla historia vuestra; y cuando no sirva de otra cosa, por lo menos, 
servirá aquel largo catálogo de autores a dar de improviso autoridad al 
hbro." 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de laManciia 

Ш 





Hem volgut donar a l'apartat bibliografie de la tesi, atès el seu volum i la seva 

diversificado, un tractament fiarmal semblant al de qualsevol altre capitol. Bàsicament, 

hem tractat d'organitzar la «tformació de la fiDrma més lògica i concisa possible, a fi de 

facilitar la localització de qualsevol referencia per part del lector. No obstant això, la 

complexitat i la diversitat temàtica dels materials, consideráis globalment, fa gairebé 

inútil qualsevol pretensió de presentar-los d'una forma plenament coherent. Ates que els 

"encavalcaments temàtics", en un coneixement com la geografia, són inevitables, hem 

preferii guiar-nos essencialment per criteris pràctics. Sobretot perqué, en un estudi com 

el que hem dut a terme, la bibliografia no pot ser simplement una "garantía de fons" de 

cientificitat; cai que esdevingui, també, un punt de referencia valid i operatiu per a 

qualsevol iniciativa de recerca que tingui algun punt en comú amb aquesta. 

Hem organitzat la informació d'aquest capitol, dones, en dos grans apartáis. D'una 

banda, les fonts toponimiques, i de l'altra la bibliografia en sentit estricte. Les fonts 

toponimiques apleguen el material que ens ha servit, sobretot, com a base per a la 

realització de la tesi: els inventaris i reculls de noms, la cartografia i els diccionaris i les 

obres de referenda generals. Essencialment, ens han aportat la materia primera sobre la 

qual hem treballat: els topònims. Una materia que ha estai important per a iota la 

recerca, però molt especialment per a la segona part. Pel que fa a fapartai de 

bibliografia, cal dir que hi hem inclòs totes les referéncies que, d'una forma directa o 

indirecta, hem utilitzat per a la redacció del text (amb l'unica excepció de les referéncies 

d'abast molt concret, explicitades a l'apartat de "notes" de cada capitol). Aquest apartat 

l'hem estructurat en ires epigrafs: les referéncies sobre geografia (incloses les questions 

de carácter metodologie o epistemologie), les referéncies sobre toponimia i les 

referéndes sobre el Camp de Tarragona i el Baix Camp. 

A l'hora d'ordenar la informació ens hem guiat, com a criteri basic, pel "contingut 

préfèrent" de cada títol; en el ben entés que nombrosos tiiols son dificilment atribuMes 

de forma clara en un epigraf o en un altre (per exemple, les obres que posen en relació la 

geografia amb la toponimia, o les que tracien questions de toponimia en el marc concret 

del Camp de Tarragona). Tots aquests problèmes, diguem-ne, de detall, com també les 

possibles reiteracions haurien estai evitables unificant les referéncies en una sola llista; 

tanmatek, pels motius que hem indicat, creiem més operatiu i més orientador a la llarga 
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per al lector, oferir tota aquesta informació d'una forma minimament vertebrada. 

Esperem, dones, que les possibles confiisions a què puguem induir siguin fàcilment 

superables, i que la proposta d'ordenació que hem adoptât sigui globalment avantatjosa. 
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a) Inventaris i reculls <Je noms 

b) Cartografia 

c) Diccionaris, enciclopèdies i obres de referencia generals 
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a> Inventaris i reculls de noms 

AMIGÓ i ANGLES, Ramon ( 1 9 5 8 ) , Eis noms de Hoc de les terres catalanes: Reus. 
Barcelona, Societat Catalana de Geografia-Institut d'Estudis Catalans. 

AMIGÓ i ANGLES, Ramon ( 1 9 6 3 ) , Eis topònims del terme municipal i del pöble de la 
Mussara. Tarragona, Instituto d'Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV. 

AMIGÓ i ANGLES, Ramon (1968), Toponimia dels termes municipals i nuclis de 
població de Castellvell del Camp i d'Almoster. Reus, Asociación de Estudios 
Reusenses. 

AMIGÓ i ANGLES, Ramon ( 1 9 8 5 ) , Noms de lloc i de persona del terme de Prades. 
Reus-Prades, Associació d'Estudis Reusencs-Ajuntament de Prades. 

AMIGÓ i ANGLES, Ramon (1988), Materials per a l'estudi dels noms de lloc i de 
persona, i renoms, del terme de Reus. Reus, Associació d'Estudis Reusencs. 

JASSANS, Miquel S. (1991), Noms de lloc i de persona d'Alforja i Cortiella. Reus, 
Centre d'Estudis Comarcáis Josep Iglésies. 

JOVÉ i HORTONEDA, Ferran (1981), Toponimia de les Borges del Camp i del seu 
terme municipal. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Societat Catalana de Geografia. 

JOVÉ i HORTONEDA, Ferran (1991), Historia i onomàstica de Riudecols i dels seus 
agrégats, les Mes i les Voltes (2 volums). Reus, Centre d'Estudis Comarcáis Josep 
Iglésies. 

JOVÉ i HORTONEDA, Ferran (1998), Estudi onomàstic de la vila i terme de Mont-
roig del Camp. Exemplar policopiat, cedit per l'autor, sobre el qual hem treballat (i al 
qual remetem per a totes les referéncies de la tesi). Publicat com a llibre el 1999, en 
edició de l'Institut Cartografie de Catalunya. 

MANENT, Albert (1962), Toponimia de I'Aleixar i del seu terme. Tarragona, Instituto 
de Estudios Tarraconenses Rmnón Berenguer IV. 

MANENT, Albert (1966), Toponimia de Maspujols i el seu terme. "Boletín 
Arqueológico", any LXVI, pp. 229-244. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
Tarragona. 

MANENT, Albert (1969-1970), Toponimia de Vilaplana i del seu terme. "Boletín de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 33 , pp. 77-103. 

MANENT, Albert (1973-1974), Toponimia del terme municipal de la Febró. "Boletín 
Arqueológico", época IV, fascicles 121-124. Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
Tarragona. 
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MANENT, Albert (1981), Eis noms de lloc del terme i del pöble de Capafonts. 
"Treballs de la Secció de Filologia i Historia Literaria", 2. Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona. 

MARISTANY i TIÓ, Caries (1982), Toponimia de Vilanova d'Escomalbou i el seu 
terme municipal. Dins "Treballs de la Secció de Filologia i Historia Literaria", III, 
Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona. 

MONTAÑA i MARTÍ, Maria Teresa (1991), Els noms de lloc sotaiguats de la mar 
sitgetana a la rcpitenca. (3 volums; Estudi, Inventan i Plcmols.) Tarragona, Diputació 
de Tarragona. 

MOREU-REY, Enric (1976), Toponimia del terme, actual i preterit, de l'Albiol. 
"Anuario de Filología", 2, pp. 447-530. Universität de Barcelona, Facultat de Filología, 
Barcelona. 

PEREA i SIMON, Eugeni (1978), Toponimia del terme i de la vila de Riudoms. 
"Revista Catalana de Geografia", 2, pp. 289-398. 

PRATS i SOBREPERE, Joan (1978), Toponimia del terme i del poblé d'Arboli 
"Revista Catalana de Geografia", 3, pp. 447-528. 

ROIGÉ i FIGUERAS, Dolors (1989), Eis noms de lloc i de persona de Riudecanyes. 
Reus. Centre d'Estudis de la Comarca de Reus. 

VIDIELLA RECASENS, Montserrat (1998), Onomàstica del terme de Cambrils 
(treball en curs de realització). 



b\ Cartografia 

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. Ortofotomapa de Catalunya. Escala 
1: 5.000. 

* Fulls corresponents al bloc n° 445. Barcelona, 1991: 

445-4-8 Mas d'en Mestre 
445-5-8 Les Irles 
445-7-8 Mas d'en Compte 
445-8-8 Les Borges del Camp 
445-10-5 Mas de Flassada 
445-10-6 CoU de la BataUa 
445-11-5 Mas de Galofre 
445-11-6 Puig d'en Cama 
445-11-7 Almoster 
445-12-5 Bonretom 
445-12-6 La Selva del Camp 
445-12-7 Mas d'en Barra 
445-12-8 Mas del Bmgar 

* Fulls corresponents al bloc n° 446. Barcelona, 1986: 

446-1-5 Mas de Cirer 
446-1-6 Mas d'en Benet 
446-1-7 Mas del Belltail 
446-1-8 Mas de Sant Ramon 
446-2-6 Mas de Reig 
446-2-7 Mas d'en Mestre 

* Fulls corresponents al bloc n° 471. Barcelona, 1990: 

471-11-7 Mas dei Bo 
471-11-8 Mas de Rióles 
471-12-6 Mas del Motarro 
471-12-7 Fatxes 
471-12-8 Gavadà 

* Fulls coixesponent al bloc n** 472. Barcelona, 1990: 

472-1-3 Mas d'en Magrinyà 
472-1-4 Mas del Calàs 
472-1-6 Mas de Castellnou 
472-1-7 Remulla 
472-1-8 VandeUòs 
472-2-3 La Torre de Fontaubella 
472-2-4 Llaberia 
472-2-5 Caseta del Melió 
472-2-6 Mas d'en Bisbe 



472-2-7 Santa Marina 
472-2-8 Masboquera 
472-3-1 PradeU 
472-3-2 Les Comes Joanes 
472-3-3 CoilRoig 
472-3-4 Colldejou 
472-3-5 Mas del Porxo 
472-3-6 Pratdip 
472-3-7 Mas d'en Pinyol 
472-3-8 Masriudoms 
472-4-1 Mas de la Xirivia 
472-4-2 L'Argenterà 
472-4-3 Masia del Mió 
472-4-4 Rifa 
472-4-5 Muntanya Blanca 
472-4-6 Mas de Cabrafiga 
472-4-7 Les Sorts 
472-4-8 Lo Llapassar 
472-5-1 Duesaigües 
472-5-2 Mas del Parral 
472-6-1 Mas d'en Cases 
472-6-2 Riudecanyes 
472-6-3 L'Arbocet 
472-6-4 Mont-roig del Camp 
472-7-1 Les Voltes 
472-7-2 Botarell 
472-7-3 Montbrió del Camp 
472-7-4 Mas dels Tegells 
472-7-5 Mas de Ballester 
472-8-1 Mas d'en (Hol 
472-8-2 Mas d'en Domènec 
472-8-3 Mas delNuet 
472-8-4 La Masieta 
472-8-5 Mas del Grifoll 
472-8-6 L'Ardiaca 
472-9-2 Riudoms 
472-9-3 Vinyols 
472-9-4 Mas del Caries 
472-9-5 Cambrils 
472-9-6 Lo Mas del Benito Martí 
472-10-3 Mas de Sotorres 
472-10-4 Mas de l'Aimat 
472-10-5 Punta de la Riera de Riudoms 
472-11-3 Aigüesverds 
472-11-4 Mas d'en Bosc 
472-11-5 Mas de Clariana 



* Fulls corresponents al bloc n° 497. Barcelona, 1987: 

497-11-1 Mas d'Aumet 
497-11-2 Los Taixos 
497-12-2 L'Abellà 
497-12-3 Mas de Xerels 

*Fulls corresponents al bloc n** 498, Barcelona, 1991: 

498-1-1 Portal de Llèria 
498-1-2 Les Moles 
498-1-3 Caseta del Capblanc 
498-2-3 L'Almadrava 
498-2-4 Port de Calafat 
498-3-1 Mas de Soler 
498-3-2 Castell del Coll de Balaguer 
498-3-3 Plana de Gestell 
498-4-1 L'Hospitalet de I'Infant 
498-4-2 Punta de Cala Vea 
498-5-1 Punta del Riu 



cVDiccionaris, enciclopèdies i obres de referencia generals 

Diccionaris linguistics 

* DECat 

COROMINES, Joan (1979-1991), Diccionari etimologie i complementari de la 
llengua catalana. Barcelona, Curial Edicions - Caixa de Pensions, 9 vols. 

* DCELC 

COROMINES, Joan (1974), Diccionario crítico-etimológico de la llengua castellana. 
Madrid, Credos, 4 vols. 

* OnoCat 

COROMINES, Joan (1989-1999) Onomasticon Cataloniae. Barcelona, Curial 
Edicions-Caixa de Pensions, 8 vols. (El volum I, "Toponimia antiga de les Ules 
Balears" en coMaboració amb J. Mascaró.) 

*DCVB 

ALCOVER, A. M.; MOLL, F. de B. (1926-1962), Diccionari català-valencià-balear. 
Palma de Mallorca - Barcelona, MoU. 

* DFabra 

FABRA, Pompen (1932), Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona, 
Llibreria Catalonia. 

*DIEC 

DSrSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1995), Diccionari de la llengua catalana. 
Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia; Instituí d'Estudis Catalans. 

*DRAE 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1984), Diccionario de la lengua española. Madrid, 
Espasa Calpe, 2 vols. 

Enciclopédies. obres de referencia i altres mencions bibliográfiques 

* DMadoz 

MADOZ, Pascual (1845-1850), Diccionario geográfieo-estadistico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar. 16 volums. Madrid. Recopilació dels articles 



sobre Catalunya a Catalunya al 'Diccionario geográfico ' de Pascual Madoz (2 vol.). 
Barcelona, Curial, 1985. 

*DOGC 1101 

"Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya", núm. 1.101, de 2 de febrer de 1989. 
Publica l'Ordre del Departament de Govemació de 20 de desembre de 1988, "per la 
qual es fa pública la llista de noms oficiáis dels municipis de Catalunya, de les seves 
unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades". 

*GEC 

Gran enciclopedia catalana. Dirigida per J. Caibonell i J. Carreras. 16 volums. 
Barcelona, 1969-1983. 

* GGCat 

Geografia general de Catalunya. Dirigida per F. Carreras Candi. En particular, volum 
dedicat a la Provincia de Tarragona, a cura d'Emili Morera. Barcelona, editorial 
Albert Martín, sense data (publicat a l 'entom de 1915). 

*GGCC 

Gran geografía comarcal de Catalunya. Dirigida per Max Cahner. En particular, 
volum VII: El Camp de Tarragona. Textos de Salvador Rovira, Pere Anguera i Daniel 
Ventura. Barcelona, 1982. 

*LOT 

Liéis sobre l 'organització territorial de Catalunya. 

. Liei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional i les competencies de les Diputacions 
provincials. 
. Liei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya. 
. Liei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen i regulen les actuacions publiques 
especiáis a la conurbació de Barcelona i a les comarques compreses dins la seva zona 
d'influència directa. 

. Liei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 

• S O B I 

Societat d'Onomàstica. Butlleti Interior. Números I (juny de 1980) a LXXIV 
(setembre de 1998). 
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a) Referéncies sobre geografia (incloses questions metodoldgiques) 

AGTOMANO, Maya (1993), Jûrgen Partenheimer. Dins "Zehar. Boletín de Arteleku", 
novembre-desembre, pp. 5-7. 

ALBET, Abel (1991), El pemament geografie i la importado de nmm conceptes: 
l'estudi del Hoc, per exemple. Dins SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFI4 
Primer Congrès Català de Geografia, voi Dia, Comunicacions, pp. 3-11. 

BAULIG, Henri (1948), La géographie est-elle une science?, "Annales de Géographie", 
LVII, 305, pp. 1-11. Hi ha traducció al castella a GÓMEZ, Î. i altres (1982), pp. SOS
SIO. 

BERDOULAY, Vincent (1982), La métaphore organiciste. Contribution a l'étude du 
langage des géographes. "Annales de Géographie", 507, pp. 573-586. 

BERDOULAY, Vincent (1988), Des noms et des iiettx. La dynamique du discours 
géographique. Paris, Editions CNRS. 

BLASI, Pere (1954), Les terres catalanes. Barcelona, Aymà. 

BRU BISTUER, Josefa (1984), El término 'tílP: ckftniciones y variedades. "Notes de 
Geografia Física, 10, pp. 5-10. 

BRUNHES, Jean (1921), Géographie htmaine de la France^ volutn I Paris. 

BRUNHES, Jean (1947), La géographie humaine. Edició abreviada, a cura de J. 
Brunhes DELAMÂRRE i P. DEFFONTAINES. Paris, P.U.F. 

BUTTIMER, Anne (1980), Home, reach and the seme of place. Dins BUTTIMER, A. i 
SEAMON, D. (editors), Ihe Human Experience of Space and Place. Croom Helm, pp. 
166-187. Hi ha traducció al castella, a cura de J. Nogué, a GARCIA RAMON, M.D, 
(ed.) (1985), pp, 227-241. 

CAPEL, Horacio (1981), Filosofia y ciencia en la Geografia contemporànea. Una 
intro^cción a la Geogrcfia. Barcelona, Barcanova. 

CASASSÂS, Lluis (1977), Pau Vila en l'evohmió de la geografia catalana. Pròleg a 
Pau VILA, La Divisió Territorial de Catalun^^a (Selecció d'escrits de Geografia-I). 
Barcelona, Curial, pp. 5-24. 

CERDÀ, Ildefonso (1867), Teorìa general de la urbanización y aplicación de sus 
principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. (2 toms). Madrid, 
Imprenta Española. 

DAVEAU, Suzanne (1998), A "Terra" dos Homern, uma palavra carregaéM de 
sentidos. "Cademos de Geografia", 17, pp. 61-64. Coimbra, F.L.U.C. 
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DARBY, H.C. (1962), The problem of geographical description. "Transactions and 
Papers", 30, pp. 1-14. Institute of British Geographers, London. 

DORION, H. (1972), Definition et portée de la conscience territorial en géographie 
politique. Dins International Geography 1972. Toronto, University of Toronto Press. 
Volumi , pp. 517-571. 

DORION, H. (1997), Musique et géographie. Dins Pom pom pom pom: Musiques et 
caetera. Neuchâtel, GHK, Musée d'ethnographie, pp. 39-57. 

ESTÉBANEZ, José (1982), La geografia humanística. "Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense", 2, pp. 11-29. 

FAUCHER, D. (1941), Des pays aux régions. "Bulletin de l'Université et de l'Académie 
de Toulouse", 8, pp. 285-301. Hi ha traducció al castella, a cura d'I. Pérez-Villanueva, a 
GÓMEZ, J. i ahres (1982), pp. 280-288. 

FEBVRE, L. (1925), La Tierra y la evolución humana. Introducción geográfica a la 
historia. Barcelona, Ed. Cervantes. 

FERRATER, Josep (1970), Indagaciones sobre el lenguaje. Madrid, Alianza 

FERRATER, Josep (1979), Diccionario de Filosofía. Madrid, AHanza. 

FONT i CAROLERÀ, Jaume (1999), La formació de les xarxes de transport a 
Catalunya (1761-1935. Barcelona, Oikos-tau. 

FONT i SAGUÉ, Norbert (1897), Determinado de les comarques naturals i historiques 
de Catalunya, dins Jocs Florals de 1897, pp. 319-449. 

FONTANA, Josep (1992), La historia després de la fi de la historia. Reflexions i 
elements per a una guia dels corrents actuals. Vic, Eumo Editorial - Institut Jaume 
Vicens Vives. 

GALERA, Montserrat; VILA, Joan (1985), Cartografía de Catalunya. Volum XIX de la 
Gran geografia comarcal de Catalunya (coordinai per Roser Piibill). Barcelona, 
Fundado Enciclopédia Catalana. 

GARCÍA BELLIDO, Antonio (1945), España y los españoles hace dos mil años, según 
la "Geografía" deEstrabón. Madrid, Espasa-Calpe, col. Austral. 

GARCÍA BELLIDO, Antonio (1947), La España del siglo primero de nuestra era 
(según P. Mela y C Plinio). Madrid, Espasa-Calpe, col. Austral. 

GARCIA RAMON, M.D. (editora) (1985), Teoría y método en la geografía humana 
anglosajona. Barcelona, Ariel. 
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GENERALITÄT DE CATALUNYA (1933). Divisió territorial. Estudis i projectes. 
Nomenclátor de municipis. Barcelona. 

GEORGE, Pierre (1973), Los métodos de la geografia. Vilassar de Mar, Oikos-tau. 

GÓMEZ, Josefina; MUÑOZ, Julio; ORTEGA, Nicolás (1982), El pensamiento 
geográfico. Madrid, Alianza Universidad. 

GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1990), Per una geografia regional renovada. 
Tradúcelo d'Anna Ribas. "Treballs de la Societat Catalana de Geografia", 21 , mar?, pp. 
51-71. 

GOULD, Peter (1991), Contaminación sin fronteras. "La Vanguardia", suplement de 
ciències, 20 d'abril. 

GRANERO, Ignacio (1980) (curador) Estrabón: Geografia. Prolegómenos. Madrid, 
Aguilar. 

HART, John F. (1982), The highest form of the geographer's art. "Annals of the 
Association of American Geographers", 72, pp. 1-29. 

HAVEL, Vaclav (1994), En busca de la trascendencia. 'Ъа Vanguardia", 23 de 
setembre, pp. 43-44. 

HARTSHORNE, Richard (1939), The Nature of Geography. A Critical Survey of 
Current Thought in the Light of the Past. Lancaster, Pennsylvania, Association of 
American Geographers. Reedició corregida per l'autor, 1961. Hi ha tradúcelo al castella 
del capitol de conclusions, a carree de Josefina Gómez, a GÓMEZ, J. i altres (1982), pp. 
355-365, 

HETTNER, Alfi-ed (1927), Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre 
Methoden. Breslau. Hi ha tradúcelo al castella, a cura de P. Plans, a "Didáctica 
geográfica", п. 1, maig 1977, pp. 31-36. 

HUMBOLDT, Alexander von (1874-1875), Cosmos. Ensayo de una descripción fisica 
del mundo. Tradúcelo de В. Giner i J. de Fuentes. Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig, 4 
toms. Edició original: 1845-1862. 
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Incloem a continuació un apèndix cartografie, com a complement dels mapes que hem anat 

intercalant al llarg del text. Bàsicament es tracta d'una cartografia de sintesi (és a dir, que, a més 

de la toponimia, incorpora informació relativa a aspectes diversos del territori; relleu, 

hipsometria, xarxa hidrográfica, nuclis de població, camins i carreteres, divisions 

administratives). En línies generals, està concebuda com un suport basic del text; sobretot, de la 

segona part, que se centra en l'estudi detallat de la toponimia del Baix Camp. 

En fimció del plantejament general de l'estudi, hem cregut que l'esquema idoni per a la 

vertebració d'aquesta cartografia seria la divisió municipal, a raó d'un full per municipi. Aquest 

esquema ens ha permès unificar forraalment la informació; però, com a contrapartida, ens ha 

obligat a tractar cada municipi a una escala diferent (amb el problema que això comporta, en 

darrera instancia, a l'hora de comparar uns territoris amb uns altres). Per aquest motiu hem 

prescindit de fer constar a cada mapa l'escala numèrica, i hi hem expressat tan sols l'escala 

gràfica (més orientadora a efectes pràctics). 

Els mapes han estât ordaiats alfebèticamait, sobre la base dels noms dels municipis, i numeráis 

d'acord amb aquest ordre. Amb carácter previ en donem la llista completa. 
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Liista de mapes municipals 

1. L'Albiol 

2. L'Aleixar 

3. Alforja 

4. Almoster 

5. Arboli 

6. L'Argenterà 

7. Les Borges del Camp 

8. Botarell 

9. Cambrils 

10. Capafonts 

11. Castellvell del Camp 

12. Colldejou 

13. Duesaigües 

14. La Febró 

15. Maspujols 

16. Montbrió del Camp 

17. Mont-roig del Camp 

18. La Mussara (*) 

19. Prades 

20. Pratdip 

21. Reus 

22. Riudecanyes 

23. Riudecols 

24. Riudoms 

25. La Selva del Camp 

26. Vandellòs i l'Hospitalet de l'infànt 

27. Vilanova d'Escomalbou 

28. Vilaplana 

29. Vinyols i els Arcs 

(*) Agrégat al municipi de Vilaplana el 1961, però considérât de forma individualitzada en el 

nostre estudi. 
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