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Els noms de Uoc i les especificitats del territori 
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Â.l.a. Visié general del pöble de Moren de Almazán, a la provincia de Sèria. Com es pot 

observar, el turó vera el qual s'assenta el poblé és aproitat com a "pantalla" per a exhibir e! 

topònim municipal als quatre vents. Casos similars al de la imatge es donen a nuclis de població 

situats en un emplaçament que permet aprofitar les "condicions escenogràfiques" del Hoc. Dins el 

domini linguistic català, per exemple, es podai citar eis casos de Mèra d'Ebre i de Cullerà. És 

probable que el referait comú sigui el de Hollywood, als Estats Units, ciutat pionera ai aquesta 

fórmula d' "exhibido" del topònim local. 
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A.l.b. Betall del rètol identificador del "carrer de la Roca", ai p©ble de Sarrequeta (terme 

municipal del Pont de Suert, Alta Ribagorça). Es dona la circumstància que és l'ikic carrer del 

pöble, i que, a més, fa referencia a la "roca" sobre la qual es disposa el nucli i que constitueix la 

ra© de ser del seu tepènim original {Sarrequeta com a equivalent a "la roca petita"). 

Sis 





A, l e . Rètol indicatiti dels noms de diversos masos, a la comarca de! Solsonès, Es tracta d'un 

tipus de retolacié pública ben habitual en aqüestes terres, atesa la particular estructura dels seus 

assentaments humans: fora deis termes municipals de Solsoaa i de Sant Llorœç de Monmys, el 

poblammt disséminât m masos hi és totalment predominant. 

Si? 
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A.l.d. Un rèt©I s»yalitzador de camins a Alcarràs (Segrià). A la zona regada del Pia de Lleida i 

del Pia d'Urgell, la xarxa de camins publics ha près al llarg del segle una gran rellevància, 

correlativa a la int«siicació dels conreus i l'ejçlotacié de aoves terres. Per aquest motiu, la 

topoaiimia viària té a i aquesta zona molta més importancia que no pas altres tipus de topònims. 

Val la pena notar, d'altra banda, que tot i tractar-se d'un rètol municipal hi ha una certa felta de 

cura m el tractamait gràie de la toponimia: hi manquen els accents, hi ha un cert abus de 

l'aposicié (desaparició de preposicions) i hom escriu "DEL REÇUES" en comptes de "BELS 

REGUERS". 



По 



A.I.e. Imatge de FaEtic hostai del Vent, vora el coil de Jou, dins el ttrme ^mfJiáJ: de Canalda 

(Solsonès). Nascut originàriament com a hostal de camí ral, vora l'antic trajéete de Solsona a la 

Seu d'Urgell, tan sois el topònim testimonia avui la seva dedicació pretérita. 
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A.l.f. ©©tall d'un vial ("avenida EscanáÍBavia'^d'una urbanitzacié del terme de Mmtmell (Baix 

Penedès). Un deis problèmes de les noves zcmes urbaaitaades ha estât, sovint, el fet d'haver de 

donar noms a indrets que no n'haviea tkgut mai (si més no, ai nivell del detall). Aixè explica la 

circumstància que, m molts casos, aparegui ea aqüestes zones una topcmímia exótica i 

desproveída áe reftrències territorials liigades amb l'eatom. 
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A.l.g. "11 Ma^pais" ©s el пою а'ша c«trada força e?á«isa situada a l'œst de l 'état de Nou 

Mèxic, aïs EstMs Units. Els sols d'una Ьша part de la cŒtrada sàa pedregosos i àrids; aqueja 

especiicitat aclareix el зшШ del t ^ à r à n , origkari de Гфоса de la demmació f^»y@k. Es 

tracta d 'un cas significatiu de pervivœcia, a Nord-amèrica, del s « t k de la paraula pais m 

l'accepció "cmtrada" о "terra" -m^ propia, originàriammt, del català que no del cartella 

(vegeu, al rei^tóe, el capitol segm: ^igraf 2.2.2.2. i notes 23 i 24) 
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A-2. Toponimia i divisions territorials 
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Â.2.a. Rètoi de carretera eatre els nuclis de Guimerà i Vailfog^a de Riucorb, qm ass«yala el 

limit « t r e les comarfues de l'Urgeli i la Conca de Barberà, ì œtre les provfcicies de Lleida i de 

Tarragima. Els canvis m la fesomia fisica del tenitori, a més de dmar origœ a una t^«dmia 

difer«ciada, coiacideix» moites vegades amb divisèrits aAnMstratives que p®d« arribar a 

tenir una implantació secular. & aquest s®itit, les terres de i'Âltiplà Caatrai -dins les quals 

qusdM c©Bipr»s«s les comarquts 0»i«ttdes «és amisit- ©«stitueix«, amb cart^er gwral, 

una "zona de transido" tant a nivell de paisatge com a nivell de g r m dmarcaciœs historiques. 
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Â.2,b. En H0mbr©s@s ocasions la retolacié pública no pet basar-se exclusivamait m topòaims, 

sobretot quan el traçât dels limits administratius introdueix elemaits de confusié. Un exemple 

d'aquestes contradiccions el taaim ai nucli de les Botigues, físicammt integrai amb la trama 

urbana de Castelldefels (Baix Llobregat) per© pertanyent al terme de Sitges (Garraf), La 

disparitat d'aquesta situacié de fet ha ©bligat l'Ajuntament de Sitges a especiicar que el "ceatre 

urbà" es troba a 15 quilàmetres de distancia ... 





Â.2,c. Un cas similar al de les Betigues de Sitges es produeix al nucli de les Fonts, migpartit 

entre els termes municipals de Terrassa i de Sant Qiiirze del Vallès. En aquest cas, Fescàs 

reconeixement que té el nucli de les Fonts a nivell admiaistratiu ha "forçat" la iaterealacié d'un 

rètol complemeatari « t r e els dos rètols oficiáis. Es tracta, tanmateix, d'un supèsit força freqüait 

a les zones més densament poblades del país. 
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Â.2.d. L'anomenat carrer dels Dos Termes, a cavali dels municipis de Molías de Rei i de Sant 

Cugât del Vallès, és m altre exemple de contradicció geegrafico-aAninistrativa amb 

traBsc«dència toponímica, ©e fet aquest carrer, en un bon tram del seu recorregut, queda 

migpartit longituëiaalmeat œtre els dos termes esmentats. Val la p « a remarcar que aa el rètoi de 

la fotofrafia apareix la daiominació primitiva del vial ("carrer dels Pos Tèrmins"), a i la qual e! 

mot terme ("tèrraiis") és tractat d'una manera arcaitzant. 
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^ • 3 - Noms de Нос i interferències linguistiques 
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miià M PALS ' fá%Tm m. u 

5 t C^I^OUâ. 

Â.3.a. Detall d'una placa de carrer de! nucli de Pals (Baix Emperdà) que reflerteix, a nivell 

toponimie, les contradiccions a què so'vint déna peu ima situació de bilinguisme diglossie: la 

"calle del Abeurador". 





A.3.b. Un altre exemple de tractament de la top«iimia ©fieial m zcwes Wlkgûes, que correspon a 

la ciutat d'Estrasburg (Alsàcia). Hi ha una placa per al nom m francès ("Rue Mercière") i una 

altra per al nom m aîemany âalectal ("Krimergass"). 
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A.3.C. A Mequkmsa (Baix Ciaca, prevmcia de Saragossa), territori administrativameat arageaès 

però de parla catalana, la toponimia és tractada també d'acord amb un patró bilingüe. Cal afegir, 

en aquest cas, que la construcció del pöble nou (amb motiu del trasllat forros del veli, afectat pel 

pantà de Riba-roja) va dmar peu a una nomenclatura viària basada m les Uetres de l'alfabet. 
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A.3.d. El des«volupainait «tels s is t«es de сошшасаею modems, i la generalització del seu ús 

« t re el gran public, han originat ша necesstot cada vegada més gran d' "Morraació" 

geogràica. %тШ la t^aak i ia és m C0nç«i«t i^jortîmt d'aquesta kformacié; ш exereqjle 

d'això el tœim ш aquest piafé horari de l 'aer^oit de Bever (Colorado, EstMs Unis), fii cases 

així, quan el volum d'informació tractada és g r « i fe referencia a noms de llocs «te països mok 

^versos, el ргоЫяиа de les "iaterferències lingüístifues" és dificil que pugui ser rtsolt amb 

criteris ^uilibrrts i eAtreets. 
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A.4. Questions de toponimia urbana 
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A,4.a. Soviat la topenimia urbana mostra una correspondencia molt gran amb la geografia isica 

del propi emplaçamŒt. N'és un boa exemple el cas reflectit a la fotografia: el torrent de Tossa, 

dins el nucli d'Argentona (Maresme). En condicions normáis, és un carrer c©m un altre del poblé; 

ea època de pluges, recupera el seu primitiu carácter de torrent. Cal notar que, malgrat la 

"urbanitzacié" de l'indret, el topènim ©rigàial mante intacta ta seva vigencia. 
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AA.h. Exemple d'una denominació popular ("el Carrerot") reconeguda com a nom oficial, a la 

PeWa de Lillst (Berguedà). A la práctica no sempre es dona aquesta concordança, perqué les 

denominacions populars a vegades són conceptuades com a vulgars i no arribei a transcendir ai 

pia formai. 

ai 





A,4.c. Un cas diametralment ©posât a l'exemple anterior; la "Calle dtl Ilustrisim© y 

Reverendísimo Señor Fray Zacarías Martínez", a Viteria, representa una forma d'entendre la 

toponimia viària basada sobretot en criteris oficialistes i formalistes. 
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A,4.d. Detall de la placa del carrer Gabriel Ferrater, al barri de Vallvidrera (Barcetena), n©m que 

ha substitut, com ei mateix rètol indica, el del Carni de la Budellera. Una altra il-ustració de les 

contradiccions que sovint es generen en el nomenclátor viari de molts municipis a causa d'ima 

consideraci® equívoca del valor de la toponimia tradicimal. 





A,4.e, Un altre tipus ie plantejameat áe ía topenímia viària: les dentmiiacions basades m series 

de números. Tot i que a vegades aquest tipus de denominació té ш carácter provisional i es 

reserva a s«cters ée des«v©lupament «rb«ístic яви, en ecasiems pet ©beir a ш а estrMèpa 

h®m©feeítzti«ra de la t#p®mímia Itcal. En certa manera, aquest és «1 cas del p#We de Camarits 

(Baix Ebre), en el qiiai, tot i no tractar-se d'im nucli de aova creació, pràcticam»t t ^a la 

toponimia urbana respon a. aquest patré. 
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Â.4.f. Malgrat que apar«tm«t pet denar uoa sensacié kicial d'uniformitat, la toponimia urbana 

soi presentar una gran varietat de generics, l'especificitat dels quals acostuma a estar Iligada amb 

la percepció local de l'entom. Per exemple, en el cas de la denominada pujada de Santa Clara, al 

nucli antic de Tortosa, caldría relacionar el sentit del nom ("pujada" i no "baixada") amb el fet 

que el centre de la ciutat antiga es trobava a la part més alta del lloc; desplaçar-se a aquest centre 

exigia, dones, haver de "pujar". 
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Â.4.g. EQ els Boias ée les vies de c c M a m i c a e i © urbœes és freqü«t el cas d'uaa d««Mmaci© 

tradicimal que es mante invariable a través éû tem|)s, malgrat els f rocessos d'iurbanització i 

traasfbrmacié «tema de la ciutat, Algunes vegada, i&s del purt dt vista oicial es taiéeix a 

ipiorar aqu^es realMats tepaumiques prwxi to ts , però alfres ©< ŝ els a jmtomtó s'M « o s t r « 

smsibles i procurœ respectar aquests usos d'una mmera fidedi^a; ^ el cas M. carrer de la 

f « ^ r a f a, al barri de Mira-sol, a Saat Cugat del Vallès, 
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A.4.h. A Catalunya, el crekemrait urbanístic dels darrers quaranta anys s'ha «xmcortrat m g r a n 

part a Its comarques literals i preliorals, i d'uaa manera especialm«t i r t»sa a la regió 

Hietr<q5oftana d e Barceioia. En nanbrosos mimicipis, aquest creix«m»t ha proAit una 

traasfonaacié molt rápida de l'espai mral, c a i ^ d'eiçansio preferœt de les aoves urbmfaaciíms 

i de polígffltts méistrials # carácter @M«siu. La t«c«íraia d'aquMtes aoves r M t ó ^ territerials 

sovwt. és m. testimtmi de la mafoitud M canvi. Cal t a i i r p r e s ^ que m alguns t e r m c K S mwicipals 

(c«a al d t CasteUbisbal, al Valí» ®ccid«tal, al qual c o r r ^ « la imatp) ©Is s©d:©rs is mova 

urbaniacié mult^l iqu» fm vuA la trama u r b « a existœt t r « o q u a t » « r e r t . & un 

ccmtext de canvi com aquest, alguns noms de l loc que l№i@Q nœiés m a inaportàicia punteal (cc»n 

ara una «aáa ) arrib» a «s^vmir ms r ^ r s r t s «te p r i m r t »âpiku4 « passar t i d M t ü c a r 

ass@ntanwÉs @ actuaeiœs urbanístiques d'abaM coMeetiu. 
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A,4.i. El procès "reidaitificador" de r©spai a que hem fet referèicia a la fotografia anterior té un 

vesswt d'abast més c«icret però d'ma transcoidœcia «oimsticâ igualmœt iiïçortaat: 

l'apariciô -sóbrete m zmm periurbants- d'una t^otúnáa kdustrial i mercantil sovirt força 

descwada. Bi gwra i , tot i que la retelació pública és un dels aspectes ii^ortarnts m l'ordaiació 

global as qualsevol territori, ao sempre és tíngirt m ccmcte com caléria. La imatge eorresp» al 

vial d'œtrada al Poiígon Industrial del Sud, al terme municipal de Rubí. Con^areu-la (c&m a 

il-tastracié del c«trast a ^ e medi urbà i rural a Ctólmya) amb la feto^afia A. 1 .c. 





B. Paisatges definits per topònims. Una aproximació fotogràfica al Baix Camp 

B. l . El medi fisic 

B.2. La fesomia humana 
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B. l . El medi fisic 
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В. La. Una vista de la carsia de la Miranda, al seetor occidaatal de la comarca del Baix Camp, a 

la partió amb la Ribera d'Ebre. La Miranda, que assoleix els 919 m d'aWtud, és el pimt mes 

elevat de la serra de Llaberia, una de les unitats muntanyoses, intefrades dks la serralada 

Prelitoral, que delimiten per ponœt el Camp de Tarragona. El relleu, força abrupte i amb 

predomini de materials calcaris, ha estât, « aquesta part del Baix Camp, ш ftctor força 

limitador de la iiïçlantacié humana. Cal notar que el nom de Im Mirmäa s'adiu perfeetameot 

amb el carácter de talaia que té aquesta сагша, meatre que el nom de serre de Llaberia eTçressa 

una relació de pertinaiça o de proximitat al poblé de Llaberia, situât al vesset occidmtal de la 

serra esmeatada. 





B.l.b. Visio dels cingles situats a l'est del pöble de ia Mussara, dins el murallam rocós, ancarat a 

nùgjom, que constitueix el limit meridional de les Muntanyes de Prades. El territori de l'antic 

terme de la Mussara és format en bona part per graonades'de roca similars a les de la fotografia, 

fins al punt que, segons que reporta Ramon Amigó (Amigó, 1963), la gent del país distiagia «Ire 

cingle ("espadat de roca que forma timba"), cingla ("faixes de terreny generalment conreable 

situades entre cingle i cingle") i cinglai! ("faixes superiors de cingle, formant graons irregulars, 

per entre els quals és possible transitar"). 
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