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APÈNDIX FOTOGRÀFIC 





Hem cregut necessari, com a complement del text, incloure una selecció de fotografíes amb la 

finalitat d'illustrar de forma gràfica determinats temes, supòsits i exemples que han estât 

considerats durant el desenvolupament de la tesi. D'entrada, havíem pensât a situar-Íes en els 

capítols corresponents, intercalades amb el text, però les dificultats de compaginació que això 

originava ens han fet decidir a presentar-Íes conjuntament, en forma d'apéndix. 

En qualsevol cas, hem agrapat les imatges en dos blocs principals, correlatius a les dues parts de 

la tesi (A: La toponimia i la geografia. B: Paisatges definits per topônims. Una aproximació 

fotogràfica al Baix Camp). Dins de cadascun d'aquests blocs, les hem ordenat temàticament, 

d'acord amb els enunciats que indiquera. Cada fotografia, finalment, té un peu amb un comentari 

específic. 

La major part de fotografíes han estât realitzades durant els anys de preparaciò material de la tesi 

(1995-1999). Les altres, que il-lustren questions molt puntuáis, mai no són anteriors a 1990. 
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A. La toponimia i la geografia 

A. 1. Els noms de Hoc i les especificitats del territori. 

A.2. Toponimia i divisions territorials. 

A.3. Noms de Uoc i interferències linguistiques. 

A. 4. Questions de toponimia urbana. 

rï4 






