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Caps, puntes i morros de marina
Carles Domingo

E

l contacte entre mar i terra
s’efectua bàsicament segons
dues modalitats, en funció
de si el material sòlid s’hagi d’acarar fragmentat o bé cohesionat als
embats de l’aigua marina en moviment. En depèn el perfil de la costa.
És evident que no el tenen pas igual
un litoral fonamentalment sorrenc que
un de constituït per una barrera rocallosa. El que no és sinó una successió de platges sol ser rectilini; en tot
cas, sense angulositats sobtades i, si és
que s’encorba, la curvatura és oberta.
En canvi, tot al contrari en una costa
feta de penyes. Els fronts roquers són
sempre anfractuosos. Pot ésser que
vist a gran escala no ho manifestin o,
en tot cas, de manera prou perceptible; amb accidents, sí, però sense que
arribin a trencar la impressió general
d’un manteniment decidit de l’orientació general que han pres des del principi. Aquesta impressió, tanmateix, no
la tindrà pas qui viu o ha viatjat per
aquella zona costanera. Hi percebrà
la mateixa mena d’accidents que pot
trobar en el litoral més profundament
trencat del món, per bé que en dimensions reduïdes. No el veurà pas mancat de punts entrants i sortints, no
comparables per llurs proporcions, és
clar, als famosos d’altres latituds, però
igualment a tenir en compte si hom vol
navegar segur per aquelles aigües o bé
fer-s’hi la vida.
Un tenir en compte que comporta, és clar, no deixar en l’anonimat
aquests accidents i doncs aplicar-hi
un vocabulari adient per a fer-ne la
caracterització i poder singularitzar
cada indret a no menystenir de cada
litoral concret; és a dir, a la creació
dels topònims corresponents, amb
una part denotativa i una altra d’individualitzadora situacional, o bé, cosa
que és el mateix, una part genèrica i
una altra de determinant.
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En aquest escrit intentarem de
recopilar el màxim de termes de què
se serveix la llengua catalana per a
anomenar els accidents costaners,
la majoria, val a dir, procedents dels
litorals rocallosos. Com que aquests
són especialment abundants a les
Illes Balears i la cartografia que els ha
recollit és en general excel·lent, potser
trobareu poc equilibrada la procedència del material aportat, menys escorcollat del que hauria calgut el litoral
rocós continental. Cal dir que, pel que
fa al Principat, l’anomenada Costa
Brava ha pogut ser examinada gairebé amb el mateix detall. Pel que fa El Penyal d’Ifac vist des de la badia de Calp.
Foto: Ernest Costa
a la resta de costes rocoses del Principat —les del Garraf, de Miralpeix
(entre Sitges i Vilanova), dels punts tracta d’un espai de mar que penetra
rocosos de la costa tarragonina—, ens en terra, o bé, al contrari, d’una avanhem valgut dels mapes del Nomen- çada de terra dins la mar; com es diu
clàtor de Catalunya, l’escala del qual en la geomorfologia marítima, d’un
(1:50.000), si bé no fa possible un exa- accident negatiu o bé positiu del perfil
men prou minuciós de l’articulació longitudinal de la costa.
Per no allargar massa aquest artique l’afecta, sí que és vàlida a partir
cle, hi seran tractats tan sols els terdels accidents diguem mitjans.
El País Valencià és la regió amb mes genèrics dels topònims correspomenys trams de costa rocosa, per bé nents als accidents positius. Els quals
que en té uns quants de prou magni- al litoral de casa nostra es redueitud en arribar a mar les serres bèti- xen fonamentalment a tres: el cap, la
ques i pre-bètiques, és a dir, al litoral punta i el morro, cadascun fent refedels caps de la Nau i de Sant Antoni, rència a una manera diferent de fer
amb accidents tan famosos, per exem- l’avançament mar endins.
Més d’un cop, però, amb interple, com el penyal d’Ifac. D’aquesta
banda, si més no, hem pogut disposar ferències. I és que, com s’esdevé en
qualsevol manifestació concreta dels
d’alguna documentació.
relleus que ofereix el modelatge de
la terra, cap d’ells no és idèntic a cap
altre de la mateixa espècie, amb què
ELS SORTINTS DEL LITORAL
Diríem que els entrants i sortints el tret significatiu de la pertinença a
del perfil del litoral són dels accidents una categoria o altra d’accident pot
costaners que criden més aviat l’aten- ser interpretat subjectivament de difeció de qui transita vora costa i tant si rent manera, sobretot perquè aquest
són vistos de terra estant com si ho no sempre és inequívoc.
La distinció entre aquests tres tersón des de dintre la mar. És obvi que
la primera cosa que se’n percebi sigui mes es basa sobretot en la forma i la
el paper que tenen en el contorn arti- grandària. El cap es diferencia dels
culat d’aquell litoral. Això és, de si es altres dos per la grandor. I la punta
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i el morro se separen entre ells per
la forma. Això a grans trets, perquè,
com sempre, hi ha excepcions.
Cal dir que aquests tres termes no
són pas exclusius de la nominació del
litoral. Els podem trobar en un relleu
muntanyós, un relleu sense cap relació
amb la vorada de cap massa aquosa.
I és que són uns mots que tenen en
comú haver derivat per analogia a significar així mateix l’extrem de qualsevol cosa, sobretot cap i punta. Un significat, diguem de passada, clarament
més general; i, per això, escaient tant
per a fer referència a una culminació orogràfica —un cim— com a
una intrusió de la terra en el domini
marítim, això és, a un avançament
mar endins. Amb la diferència que la
punta i el cap orogràfics s’apliquen a
accidents altimètrics, el tret bàsic dels
quals és l’altura. En canvi, el cap i la
punta de les ribes són dits així per ser
el punt extrem final d’una expansió de
la terra en el medi aquós.
Per contra, aquesta distinció entre
els uns i els altres pel desenvolupament en sentit vertical o horitzontal es
mig esvaeix en el cas dels morros. En
un morro muntanyenc es considera
sobretot el fet de ser un avançament
enfora de la tossa d’una muntanya, un
tret que caracteritza també el morro
litoral, si canviem perímetre d’una
tossa per contorn costaner. Altrament,
els altres trets propis del morro orogràfic, si bé el de vessant abrupte, el
trobem també en els morros de la vora
de la mar, en canvi, l’altiplà que sol
ser-ne el cim, en els de marina no hi
acostuma a fer acte de presència.
ELS CAPS
Podríem dir que cap és el terme
comú per a anomenar tot sortint costaner. És un mot que en el significat
general de ‘extrem de qualsevol cosa’
escau a la perfecció aplicat a anomenar tota intrusió del terreny dins el
domini marítim.
El cap no és, però, tan sols el punt
on acaba aquesta intrusió; l’és també
tota la penetració. De fet, un cap és,
com diu Ordines (que ha recollit la terminologia geogràfica en els topònims
de les Balears), «una macroforma lito-

ral, generalment d’entitat superior a la
punta i el morro». Simplement una
grossa llengua de terra que s’endinsa
en l’espai marítim, la qual sovint pot
servir de referència en la navegació,
i per això no és estrany de veure-hi
instal·lat un far.
Amb tot això, el terme cap, segons
com, esdevé ambigu. Tant hom pot
entendre que el cap és tan sols el
punt extrem d’un promontori com
tot aquest promontori. Amb el nom
de Cap de Creus un ciutadà, si més
no, tant pot considerar que es fa referència a la península on finalitza el
muntanyam dels Pirineus, com tan
sols a l’entorn on hi ha el far, és a
dir, la punta de terra més cap a llevant d’aquest promontori. Tenim així
el geògraf Joan Rebagliato que, en
redactar a l’entrada de la Gran Enciclopèdia Catalana «Creus, cap de»,
diu que el cap es troba a l’anomenada
«península del Cap de Creus»; i bona
part de l’article és dedicat a descriure
aquesta península.
Dos casos paradigmàtics d’aquesta
ambivalència són el Cap de Ferrutx i
el Cap de Norfeu.
El primer, que és l’espai final de
les serres de Llevant mallorquines,
no és sinó la totalitat del promontori1
que la península d’Artà té més enforat
cap al nord, cap a Menorca, el qual
delimita per la banda de llevant la
badia d’Alcúdia. No hi ha, però, cap
punt concret de la vorada de tot aquest
considerable espai de terreny al qual
el poble hagi donat aquest nom; un
punt al qual correspongui en propietat
aquest nom. El vèrtex d’aquest promontori, que de fet és el punt més septentrional del terme municipal, no és
anònim, però el nom que rep no fa cap
referència al conspicu accident costaner; té en compte aquest lloc perquè
és bo per a anar-hi a pescar, és a dir,
per tal com és el que se’n diu una bona
«pesquera».2 Es coneix per sa Reculadora, fent referència a la particularitat que la penya llisa d’aquest lloc
en tenir la base, ran de mar, un caient
1.

Segons reporta Cosme Aguiló, que ha recollit
minuciosament tots els topònims de la costa
artanenca.

2.

És a dir, un bon lloc per a la pesca.

menys pronunciat, l’onatge en recular després de batre la roca ho fa amb
gran estrèpit, un detall d’aquest lloc
que crida l’atenció.
(Si tot s’ha de dir, però, el Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears
prioritza la condició prominent del
perfil d’aquest lloc sobre l’espai on
aquest és enclòs.)
Quant al cap de Norfeu,3 el nom
s’aplica de fet a tot el llargarut rectangle torçat que la península del Cap
de Creus treu enfora, aigua endins
del golf de Roses, entre les badies de
Montjoi i de Jóncols. El costat curt
cara mar d’aqueix rectangle sortint no
té cap punt més o menys prominent
que en reclami com per escaiença el
nom, si més no en la denominació
toponímica popular. Si resseguiu el
litoral d’aquest promontori hi trobareu petits punts sortints, adés tinguts
com a caps, adés com a puntes; cap,
però, que s’atribueixi amb propietat el
nom general del promontori.4
LES PUNTES
Una punta, com abans hem dit, en
certa manera no és sinó un cap; una
mena de cap que es caracteritza per
ésser un sortint de cos més aviat prim
i acabat de forma aguda. Per una altra
part, les puntes que diríem paradigmàtiques no tenen gaire extensió i són
més aviat baixes. No queda clar, però,
si la poca extensió es refereix a una
poca eixida enfora. La punta des Jondal a Eivissa, o la punta des Trucador
de Formentera enfront des Freus, potser sí que són minses de cos, però Déu
n’hi do quina llargària tenen.

3.

Coromines explica que la gent del país, els pescadors de Roses entre altres, coneixen aquest
cap per cap Nofeu (o Lofeu). La forma Norfeu va ser introduïda per erudits empordanesos, induïts per la semblança temptadora amb
el nom del semidéu de l’harmonia, Orfeu. La
forma Nofeu, però, ja és documentada en el
segle xiii, i l’il·lustre lingüista creu que deu
venir d’un antropònim germànic, esdevingut
Ofeu en català i precedit de l’article personal en
en la forma n’ perquè determina un mot començat en vocal.

4.

La toponímia oficial sí que ho fa. El Nomenclàtor localitza el cap en un sortint agut situat al
centre d’aqueix costat curt esmentat, a la punta
Prima del mapa 1:20 000 de l’Editorial Piolet.
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La Punta Prima, a la costa nord de Formentera.
Foto: Yves Hennechar

En realitat, punta és el genèric que
abunda més com a nom dels sortints
del nostre litoral. Altrament, el terme
cap no s’aplica sempre als avançaments més acusats, potser perquè en
l’atribució a cap hi participa també
l’aspecte. En les costes dites braves,
un sortint penyalós abrupte i compacte, ni que sigui d’eixida modesta,
és impossible de desatendre i és probable que fins i tot faci servei com a orientador als pescadors locals o encara
als navegants en trànsit per aquells
verals de la mar; doncs normalment
un penyal així és tingut com a cap.
Compareu, per exemple, l’efecte
que us fa, posem per cas, el cap
d’Oltrera,5 al Montgrí, avançant-se
dins la mar massiu, amb la punta de
les Salines que té prou vora seu i s’endinsa a l’aigua gairebé igual, però
fent-ho amb un perfil baix, fins i tot
mig fragmentat. O bé el cap Roig de
Calella de Palafrugell, plantat primer davant la mar amb un únic gran
bloc de roca espadada; al contrari de
moltes puntes que ho fan ajaient-se i
sovint disgregant-se.
El tret definitori de la punta, de
ser un avançament punxegut del litoral, és recollit per la toponímia de
vegades literalment. Descrivint-la,
per exemple, com una agulla o un
agulló o encara un esperó. Així, per
exemple, la punta de s’Agüia a Blanes o la punta des Gulló i la des
Agullons a Capdepera i Llucmajor
respectivament; o bé, per a esperó, la
punta de s’Esperó, a Maó.
De vegades es fa la comparança
de la punta amb un bec. Aquest mot,
diu Coromines que en els seus orí5.
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Oltrera, diu Coromines, és una alteració del
mot voltrera, que s’aplica «a un lloc acinglerat
on sotgen els voltors».

gens significava simplement ‘punta’ i,
ara, encara que sobretot és el nom que
donem a l’extremitat característica
que té la boca dels ocells, és un mot
manllevat sovint per a anomenar l’extremitat de qualsevol cosa, en especial
si té forma de bec d’ocell. Amb tot, el
sentit originari simplement de ‘punta’
és conservat per la toponímia. I no
sols com a terme orogràfic,6 on bec
figura en el sentit de cim, ans també
com a genèric en els noms de lloc del
litoral, equivalent a ‘punta de terra’.
Si més no a les Balears, on el trobem
en puntes que per llur perfil s’hi presten. Ho fan en la forma derivada beca,
grafiada també bèquer. Dos accidents
notables del litoral mallorquí són sa
Beca a Calvià, i la punta Bèquer o
Beca de Pollença, sobretot el primer,
que s’avança perpendicularment a la
línia de costa i és de dimensions no
pas menystenibles.
LES ROQUES FORADADES
Hi ha moltes puntes que irrompen
mar endins perpendicularment o quasi
a la línia de costa, una línia que a la
millor és rectilínia. Unes puntes que
solen cridar l’atenció especialment
perquè en general devers el lloc on
s’insereixen a terra ferma sovint hi ha
obertures que les travessen, finestres
o portals per on es pot passar. Són les
roques foradades, l’exemple cabdal de
les quals podríem dir que és la punta
de sa Foradada o simplement sa Foradada de Deià.
Diguem de passada que aquests
forats a la roca se solen trobar al coll
per on la punta s’insereix a la resta del
litoral, perquè és allí que s’hi desvia
l’embat més potent de l’onatge, cosa
que comporta que l’ímpetu que aquest
duu sigui alliberat a les parts laterals de l’istme de l’esperó, fins que el
forada (i al final el trenca).
Afegim-hi que els sortints de
costa, clars però no gaire enforats,
fets generalment d’un gros penyal
una mica avançat de la línia seguida
6.

Coromines l’esmenta en uns quants topònims
de terra endins. Així el bec de l’Àguila, un tossal de Sant Vicenç de Raspaig (l’Alacantí) o
bé el bec de la Roca, que diu que és un cim
de Malanyeu, al Berguedà, i sobretot el bec de
Ferrutx (o d’en Ferrutx) al territori del cap de
Ferrutx (Artà).
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d’un litoral rocós, sovint són anomenats sense genèric. A les Balears n’hi ha molts, d’aquests sortints.
Retraiem, per exemple, s’Esquena
d’Ase, nom d’un morro de Ciutadella,
i sense dir que són puntes, es Corb
Marí i es Falcons, a Andratx; na Ferranda, a Manacor; sa Cresta, a l’illa
de Cabrera; l’Oliva, una punta de Sant
Josep de sa Talaia (Eivissa), enfrontada als illots famosos des Vedrà i es
Vedranell.
Observem l’ús, propi de les Balears, de l’article personal na en el nom
d’un dels accidents rocosos que hem
reportat. No és un ús generalitzat; tant
gairebé podem trobar noms d’indrets
que són vistos com a singulars precedits per sa com per na i a vegades hi
ha oscil·lacions en el nom d’un mateix
lloc. Coromines afirma endemés que
aquest ús es pot trobar així mateix en
qualsevol accident toponímic illenc.
Cal dir que foradat -ada pot adjectivar o anomenar altres accidents a
més de les puntes. Així tenim roca
Foradada a Torroella de Montgrí;
es Còdol7 Foradat a Sant Antoni de
Portmany (Eivissa); la punta de sa
Roca Foradada al contorn del gros
penyal des Vedrà; una illa Foradada
als Columbrets, l’arxipèlag valencià
de davant de les comarques castellonenques…
ELS CAVALLS I ELS TENDRES
Hi ha alguns mots locals, o més
ben dit, unes accepcions locals de
mots, que altrament continuen tenint
el significat general per tothom reconegut i ben consolidat, els quals són
considerats escaients també per a
anomenar certs accidents rocosos sortints que en aquests indrets són vistos
especials per algun tret que els termes
més comuns no recullen.
Considerarem en aquest apartat l’accepció topogràfica que en una
zona d’Eivissa pot tenir el mot cavall
i la substantivació de l’adjectiu tendre
que es fa a Mallorca per a denominar
determinades puntes de terra batudes
peculiarment per l’oratge.
A la major part de la costa eivissenca hom fa servir metonímicament
7.

Còdol en el sentit de rocassa és ben viu al litoral balear, toponímicament, si més no.
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el mot cavall per a anomenar l’accident del relleu sotaiguat consistent en
una punta o penya allargassada submergida. És a dir, no la punta de terra
o penya del litoral en si, sinó la seva
continuació dintre l’aigua, al fons
marí. Tanmateix, en una bona part de
la costa de tramuntana, de fet en tota
la del terme de Sant Joan de Labritja
i en una bona part del de Sant Antoni
de Portmany, aquests lloms rocosos
treuen el cap fora de l’aigua i constitueixen unes puntetes, les quals, però,
poden caure quasi verticalment dins la
mar, sobretot per la costa de la parròquia de Sant Miquel de Balansat i més
enllà cap a ponent. Així a la parròquia de Santa Agnès de Corona (Sant
Antoni de Portmany) hi ha el cavall de
sa Penya Vermella, que és una punteta
que sobresurt de la penya així anomenada i que forma un promontori rocós
que s’alça més de cent metres per sobre
de l’aigua. Fent l’excepció a la configuració general d’aquestes puntetes,
tenim es cavall de s’Assolellador, que
és d’extrem arrodonit, és a dir, que és
més aviat un morro; un morro, però,
d’escassa alçada.
Enric Ribes consigna catorze
d’aquests cavalls que són puntetes, set
en cadascun dels dos termes esmentats. Al municipi de Sant Joan n’hi ha
encara un altre, a la parròquia de sa
Cala, es cavall de s’Escull de Ferro,
el qual, però, no difereix de la resta de
cavalls d’Eivissa, prolongacions sotaiguades de puntes.
Cal confessar que ens ha sorprès trobar el mot cavall en aquestes
accepcions. Tanmateix i pensant-hi
una mica, i com confirmen els diccionaris, aquest terme, o més ben dit el
que significa bàsicament, ha suggerit
d’emmanllevar-lo per a donar nom
«a diferents objectes que recorden el

Cala Es Pous, Menorca. Foto: Jesús R. Jurado

cavall per llur forma o destinació»
(DIEC). I no sols, per exemple, en el
món de la construcció, on el cavall
és la biga grossa «que té per objecte
sostenir les bigues més petites divergents», o bé en agricultura, on tenim
el derivat cavalló, que és el ‘llom de
terra entre solc i solc’, una accepció
per a aquest crestall que a la Garrotxa
ja la té directament el mateix mot
cavall. Ans, més encara: en el valencià central un cavalló passa a ser un
genèric sinònim de serrat,8 amb uns
quants topònims que ho certifiquen
(el cavalló de l’Olivera, per exemple,
nom d’un serrat de Llíria) i on fins i
tot a Sollana (Ribera Baixa) és com
en diuen d’un camí alt entre sèquies
vora l’Albufera.
No és estrany, doncs —creiem—,
que el mot cavall a Eivissa s’hagi
aprofitat per a donar nom a aqueixes
prolongacions punteres que són com
crestalls que avancen tenint a banda i
banda espais fluents.9
Quant a la substantivació de l’adjectiu tendre (o tenre) que es fa a
Mallorca, direm que és per a esmentar
una «punta de terra on les ones peguen
fort i fàcilment» (DCVB). Una punta
més baixa on l’onatge abans d’envestir-hi s’ha pogut reforçar refregant-se
per una plataforma precedent poc
fonda.

LES GALERES I ALTRES NAUS
DE LA COSTA CATALANA
Prou sovint ens podem trobar amb
noms com galera, bergantí, fragata…,
això és, amb noms de naus generalment
d’altres temps, designant accidents del
litoral. Sobretot anomenant illes petites o, encara més, petits esperons de
roca rectes, no gaire alts i més aviat
prims i curts. Uns accidents l’aspecte
dels quals devia fer l’efecte als nostres
avantpassats d’haver-hi allí ancorada
alguna d’aquestes naus. Principalment
galeres, que és un apel·latiu que es pot
8.

Serrat en el sentit de muntanyeta allargassada
secundària d’alguna muntanya de més presència.

9.

Potser el terme cavall per a punteta litoral no és
exclusiu d’Eivissa. N’hi ha una que se’n diu a la
cala Pedrosa de prop de Tamariu, al terme de
Palafrugell (mapa Costa Brava Centre 1:25.000
de l’I.C.C.).

trobar en totes les costes rocoses de
casa nostra, aplicat —com hem dit— a
petites puntes o bé a illetes en forma,
cartogràficament, de bastonet.
Esmentant algunes ocurrències,
tenim així a la costa de la mar d’Amunt
(el nom que rep la mar que banya la
costa del nord del Cap de Creus) una
illa de la Galera (amb un escull i una
cala, que té junts seu, dits igual) i a uns
dos-cents metres, una altra de més
petita anomenada es Bergantí. Sense
sortir d’aquesta península, a l’entrada
de la badia de Cadaqués, al costat del
faralló10 conegut com es Cucurucú,
hi ha també una illeta anomenada
es Bergantí. I més ençà, al promontori del cap de Norfeu, una punteta
que es diu del Traire o de la Galera.
Finalment, en sortir de la cala Montjoi, anant cap a Roses, encara una
altra illeta anomenada així mateix el
Bergantí.
El litoral del Principat més cap
al sud no manca tampoc de galeres. N’hi ha una que és una punta, a
la Meda Gran, i un illot dit així prop
de Salionç, al terme de Tossa de Mar.
Finalment, més lluny, a Torredembarra, al Tarragonès, la punta de la
Galera, un lloc triat per a muntar-hi
un far dels més potents.
En realitat, podríem dir que
aquesta denominació de galera o anàloga es va repetint al llarg del litoral
continental a les costes rocalloses,
sempre, és clar, que hi hagi roques
amb formes que les faci propenses a
rebre-la. Aclarim, tanmateix, que al
País Valencià la nau que l’aspecte del
sortint o la illeta suggereix sol ser una
altra. Si més no en l’Onomasticon és
citat el nom de lo Bergantí per a una
illeta dels Columbrets i també aquest
terme per a un escull de Xàbia.
On hem trobat més d’aquests topònims és a les Illes Balears, sobretot
a Mallorca. Una cosa que ja podíem
esperar, atesa la prevalença del
roquissar en aquestes illes. Un roquissar vari, amb diferents resistències en
una mateixa roca, sotmès, per tant, a
un procés d’articulació intens.
La nau que ha suggerit als illencs
aquestes puntes o illetes de què ara
10. «Roca més o menys aguda que sobresurt del
nivell del mar, generalment pròxim a la costa»
(DIEC).
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fem qüestió és sobretot la galera. Anomenant-les simplement amb aquest
mot, sense especificar la mena d’accident de què es tracta, això és, com si
el mot galera fos un genèric, o si més
no un semigenèric, talment com en els
noms donats a les formes del relleu
terrestre n’hi ha que són donats sense
determinatiu. Com a màxim, si galera
és especificat, ho és amb un adjectiu
poc, diguem, situacional. Com, per
exemple, el topònim d’una punta de
les que té el terme d’Andratx davant sa
Dragonera, sa Galera Grossa.
En el Nomenclàtor de les Illes Balears hem trobat puntes amb el determinatiu sa Galera a Andratx, Santanyí, Pollença, Maó, Sant Josep de sa
Talaia, Sant Antoni de Portmany i a
l’illeta de s’Espardell del freu de Formentera. També un cas determinant
un cap, a Sant Joan de Labritja11 i
simplement sense genèric, sa Galera
sols, a Banyalbufar i Felanitx.
D’una grandor fora del corrent, a
Pollença hi ha una punta que s’anomena simplement punta Galera, això
és, sense el nexe preposicional. Amb
idèntica construcció hi ha també el
nom d’una illeta de l’indret eivissenc
de Portinatx, que no deu ser sinó una
punteta que, escanyada, s’ha trencat.
Galera es pot trobar també en la
variant pejorativa galerot. Així, al
terme de Pollença, a la península de
Formentor tenim la punta des Galerot. I altrament en forma diminutiva,
sa Galereta, nom de dues illetes eivissenques, una de plana que hi ha al
costat nord-oest des Vedrà i una altra
que tenim a la cala Llentrisca, tots dos
topònims al municipi de Sant Josep de
sa Talaia.
A Cadaqués hi ha també un sortint el nom del qual l’emmanlleva no
al nom de tota una nau sinó tan sols
al d’una part: és sa Popa de Vaixell.
Una denominació que també trobem
a Eivissa, però sense normalitzar, sa
Popa des Barco a Sant Josep de sa
Talaia. L’al·lusió a aquesta part de la
nau deu fer referència a un acabament
del sortint més aviat rom, és a dir, que
es deu haver de considerar un morro
segurament més que una punta.

11. El cap de sa Galera, que precedeix en la línia
costera el cap de Balansat.
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ELS MORROS
No hem parlat encara del morro,
si més no, in extenso. El morro és
generalment un sortint esmús, o bé
tendeix a ser-ho. De vegades no és
més que una simple inflexió en sentit
convex del litoral, o bé el vèrtex d’un
canvi brusc d’orientació de la línia de
la costa. Fins i tot podríem dir que hi
ha tres menes de morros: els que són
un sortint més o menys perpendicular
del contorn litoral, els que són tan sols
un bombament enfora d’aquest contorn
i els que constitueixen l’indret per on
aqueix tomba devers una altra direcció.
Sembla ineludible, però, que aquest
acabament esmús sigui alhora abrupte,
un tall vertical de la penya que s’enfonsa cara mar. Fixeu-vos, posem per
cas, en el morro de sa Vaca que tanca
la cala de sa Calobra, al litoral de la
serra de Tramuntana de Mallorca.
Per dalt, en canvi, no sol ser un altiplà, com sí que s’esdevé sovint als morros del relleus de terra endins. Podríem
dir que, a partir d’un collet inicial, pren
forma més aviat de turó, però en el qual
en acostar-se al cim les corbes de nivell
se separen. De fet, el perfil que presenta des d’una certa distància ha de
poder suggerir la forma del musell animal —si més no, d’un animal domèstic—, perquè en sigui justificat aquest
nom de morro que ha donat el poble a
aquesta morfologia de la línia de costa.
Un altre tret gairebé també distintiu
del morro és l’amplada, que sovint és
igual o similar a la llargada que hi té
l’eixida enfora. Es morro de sa Vaca
abans esmentat té més de cinc-cents
metres d’amplada, gairebé igual a la
que té de sortida. En canvi, el sortint
de costa de molt a la vora conegut per
punta des Capellans12 i que és quasi
igual de llarg, no arriba a fer-ne cent
d’ample.
Mallorca gairebé té l’exclusiva
en l’ús toponímic del genèric morro,
sobretot n’hi ha al litoral de la serra de
12. El nomenclàtor de les Balears i el mapa de l’Editorial Alpina «Mallorca Tramuntana Nord» anomenen aquest accident morro i, en canvi, punta
tan sols ho fa el mapa de la serra de Tramuntana
de «Triangle postal». Cal tenir en compte que
aquests dos genèrics de vegades funcionen com
a sinònims. I en el cas d’aquesta punta o morro,
potser sí que per l’acabament no prou agut escau
tenir aquest sortint com un morro; però la poca
amplada amb relació a la seva llargada més aviat
és pròpia d’una punta.
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Puig Gros de Ternelles i Serra de Tramuntana.
Foto: Climent Picornell

Tramuntana, una costa generalment
abrupta i poc retallada. Solament
al terme d’Escorca, al nord-est, el
Nomenclàtor en situa set, la meitat
dels que enregistra en tot aquest litoral. En decau, per contra, el nombre
d’incidències a la resta, amb l’excepció del sud-est, és a dir, al de les
poblacions d’Andratx i Calvià.
A Pollença, a la península de Formentor, hi ha el promontori anomenat
morro de Catalunya, l’extrem del qual
és el cap dit també «de Catalunya».
Que el promontori d’un cap es digui
morro no és, però, un cas aïllat. Així,
per exemple, a la Costa Brava catalana el cap de Begur és a l’extrem més
enfora del morro del Cap. I a Eivissa
el promontori que porta més mar
endins el cap d’Albarca és també es
morro des Cap.
El nomenclàtor a Eivissa tan sols
consigna aqueix morro i un altre que
és anomenat morro des Ullals i que és
de fet simplement un botiment enfora
de la línia de costa de la cala d’Albarca. Tots dos morros pertanyen al
terme de Sant Antoni de Portmany.
A Menorca el genèric morro es
concentra al litoral de migjorn, amb
l’única accepció del morro Gros del
terme des Mercadal, a l’extrem del
promontori que tanca per ponent el
port de Fornells.
El migjorn menorquí és pràcticament pla; una plataforma una mica
ondulada, alçada quelcom sobre el
nivell marí, que en arribar a marina
uns penya-segats discrets l’aboquen a
mar. Doncs en aquest caient abrupte
el nomenclàtor de les Balears hi consigna quatre morros, un d’ells el morro
d’en Toni, que presenta la denominació alternativa de caparrot de Forma.
Diguem de passada que aquest mot de
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caparrot fent de sinònim de morro en
aquest topònim, hi és escaient.
Hem observat que els noms dels
morros menorquins consignats en
algunes cartografies no coincideixen sempre amb els que enregistra el
nomenclàtor oficial. Així el cap d’en
Butifarra d’aquest darrer és considerat un morro en l’Atles de les Illes
Balears i en l’Atles dels Països Catalans. I en aquest últim és anomenat
d’en Bruixa el mateix morro que el
Nomenclàtor diu que és d’en Xulla.
Al litoral continental dels Països
Catalans no abunda gaire el genèric
morro. I és que hi predominen les
costes dites d’acumulació, això és,
les platges. El morro és un accident
rocós i, per tant, tan sols el trobarem
on el litoral ho és, a les costes tingudes per braves, doncs. I, en efecte,
aquest genèric al Principat solament
l’hem constatat a la península del
Cap de Creus, al Montgrí i al litoral
de la contrada que Josep Pla anomena
«l’Empordanet». I al País Valencià,
a les costes on el muntanyam de les

serres Bètiques arriben a mar, és a
dir, al litoral que va de Dénia a Benidorm o, cosa que és el mateix, des del
Montgó fins a la serra Gelada.
En el mapa a escala 1:20.000 de
l’Editorial Piolet del «Parc Natural
del Cap de Creus», hi hem vist tres
morros, tots ells al litoral de la Mar
d’Avall. Són el morro de l’Espunya,13
el de sa Devesa i el morro de Cala
Bona. El primer es troba a la badia
de Jóncols, enfront mateix del cap
de Norfeu, i el morro de sa Devesa
apunta devers migdia des de l’illa
de s’Arenella a la sortida de la badia
13. Espunya ve del llatí spongia ‘esponja’ i alludeix a una roca de molts alvèols, una roca
d’aspecte porós.

de Cadaqués. I el darrer, el de Cala
Bona, es troba al promontori final del
Cap de Creus i és el més gros de tots
tres. El DCVB ja el va posar com a
exemple de morro.
Al País Valencià el genèric morro
es concentra a la costa del triangle
muntanyós que apunta devers les
Balears i té com a punts terminals els
caps de la Nau i el de Sant Antoni.
Doncs a banda i banda d’aquest darrer cap trobem els que podríem dir els
primers morros valencians. Al nord,
el morro Codina (o de Codina) i el de
la Creueta, al sud.
Baixant sud enllà del cap de la Nau
ens trobarem amb l’ingent peduncle
del penyal d’Ifac i en aquest, assenyalant-ne el final, el morret de Llebeig. I encara, més cap a migjorn,
entre Altea i Benidorm, a la llarga
tira com enganxada al litoral de la
serra Gelada —un tros de costa una
mica més enforat— tenim el morro
de Sant Jordi.
Esmentem finalment el morro (o
cap) de Toix, que tanca pel sud la
badia de Calp. El mot toix és, com
sabem, sinònim de esmús, cosa que
sembla prou avinent amb el perfil
propi d’un morro. Tanmateix, Coromines no creu que la cosa sigui tan
òbvia. La serra al final de la qual és
aquest morro es diu igual, serra de
Toix, un nom, l’actual, que pensa que
no sigui més aviat una contaminació
pel nom català comú del terme originari aràbic toig, col·lectiu de espart
en aquesta parla.
EL MORRO CODINA
I EL CAP MORRO
Ens crida l’atenció aquesta denominació morro Codina del litoral del
cap de Sant Antoni. Aquest morro,

que és que té forma de codina que
es diu així? Que és com una roca
llarga ajaguda, com un monòlit
caigut estès sobre mar, jaient voltat gairebé del tot per l’aigua de la
mar?
Tal com ho reflecteix una orografia prou detallada de la zona,
les corbes de nivell del penya-segat
costaner, que, de tan juntes com van
(és a dir, indicant-ne una verticalitat
quasi absoluta), gairebé es fonen en
un sol traç gruixut continu, doncs
en arribar en aquest morro codina,
a mig coster s’espaien; mostren, per
tant, que en aquest lloc hi ha una
declivitat menor, menys accentuada. Aquest punt del penya-segat on
la roca fa un sortint llargarut té un
replà a la meitat del caient extrem.
Potser aquest replà rocós és la
codina que esmenta el nom d’aquest
morro.
Altrament a Eivissa —que, recordem-ho, no està pas relativament
gaire lluny del cap de la Nau— hi
ha una denominació de determinats sortints costaners que presenta
lingüísticament la mateixa estructura, el cap morro, que trobem en la
toponímia de Sant Joan de Labritja.
El cap morro és una punta voluminosa no punxeguda. És a dir, un
sortint que per l’embalum és un cap i
és alhora un morro perquè és esmús.
Doncs en el cas del morro Codina
de Xàbia, el determinatiu codina
expressaria que aquest sortint és
ensems un morro i una codina, un
avançament de la línia de costa que
és fet per una codina, és a dir, per
una roca que s’ajeu. En tots dos casos
el mot determinador és un substantiu en funció d’adjectiu, que especifica com és l’objecte determinat; un
substantiu que altrament pertany al
mateix camp semàntic, el dels mots
de la llengua sobre les formes del
relleu.
Cal dir que, segons E. Ribes, que
ha recollit minuciosament la toponímia de bona part del litoral eivissenc, aquesta expressió de cap morro
és usada pels pescadors sempre que
volen descriure un sortint voluminós
no punxegut de la costa. En el seu
recull de la toponímia de la marina
de Sant Joan de Labritja n’esmenta
tres, dos d’ells amb morro segons la

LLENGUA NACIONAL - núm. 94 - I TRIMESTRE DEL 2016

33

LÈXIC
forma augmentativa morràs, l’un a
la punta de Xarracó o de Xarraca i
l’altre a l’extrem nord-est de l’anomenat Moscater, un «tram de costa amb
tallserrats»: tots dos es cap Morràs,
simplement.
L’altre cap morro el tenim també
al promontori de la punta de Xarracó i es diu es cap morro d’en Rei,
un topònim en què podem veure que
el sintagma cap de morro exerceix
clarament de genèric.
DIMINUTIUS
I AUGMENTATIUS
Això és: formes diminutives i augmentatives dels termes punta i morro
que es troben resseguint la toponímia
del litoral català; d’on es parla català,
doncs.
No cal dir que no hi manquen
els habituals diminutius en -et, -eta.
Retraiem, per exemple, sa Punteta a Sant Llorenç des Cardassar
(Mallorca) o bé el morret de Llebeig
que ja hem citat com el punt més enforat del penyal d’Ifac. Altrament, en el
mapa Mallorca Tramuntana Nord hi
apareix un morret anomenat morrillo
(morrillo de Bordils) a Escorca.
Un diminutiu menys corrent és
puntarró, que en el nomenclàtor baleàric apareix anomenant una punta
rocosa del terme mallorquí de Banyalbufar simplement així: es Puntarró.
Hem vist que Coromines també fa
esment d’aquesta punta; la concreta,
però, amb un determinatiu localitzador, a saber, es puntarró de Baix de
sa Torre, i ens explica que és una roca
allargada que entra dintre mar.
Com a augmentatius tenim puntada, puntal i puntassa. Del primer
en tenim un cas a l’Empordà, a l’Escala: la puntada de sota la Torre, el
determinatiu de la qual fa referència
a la torre de guarda aixecada en el
segle xvii contra els corsaris dalt el
promontori de Montgó.
De puntal —un genèric esmentat
per Ordines— no n’hem sabut trobar
cap exemple. De puntassa, en canvi,
en podem esmentar dues ocurrències.
Una a Calvià i una altra a ses Salines,
totes dues mallorquines i esmentades
tan sols amb el genèric, sa Puntassa.
La forma augmentativa en el cas de
la de ses Salines és ben procedent,
perquè és una punta força més grossa
34

que totes les altres que hi ha a la costa
de la Mallorca oriental.
Esmentem finalment el cas dels
augmentatius puntàs i morràs, que a
vegades es troben quasi junts en punts
pròxims servant una relació d’identitat per la grossària i d’oposició per la
forma. Així, per exemple, a la costa
de Felanitx. En canvi, a la punta des
Morràs, de Capdepera, el genèric
punta no fa referència sinó a l’entitat a què pertany l’accident, per bé
que el determinatiu especifica que té
més presència de la que sol fer una
punta.14 Altrament, hem observat un
morràs sense oposició ni dependència
a Santanyí.
Afegim als derivats anteriors el
pejoratiu morrot, que així cal pensar que li dóna aquest aspecte el
sufix -ot. En tenim dos casos, el de
Barcelona i un altre a Tarragona. El
primer, que és, com sabem, l’esperó
rocós que envia cap al port Montjuïc;
i el segon, que es troba més aviat cap
als afores de la ciutat i tanca al sud la
platja Llarga i és conegut simplement
pel Morrot, o també com a punta del
Morrot.
ELS SORTINTS
DELS LITORALS ARENOSOS
Diguem uns pocs mots sobre els
caps i les puntes de les costes sorrenques, més espaiats que els del litoral
fet de roquissar, però no pas menys
marcadors d’inflexions costaneres.
Aquest litoral és constituït a base de
platges i no hi esperem abrupteses,
cosa que comporta l’absència del genèric morro.
Sovint els sortints arenosos coincideixen amb la desembocadura d’un
riu, amb el cap de riu que se’n diu.
Així, per exemple, el de l’Ebre és el
cap de Tortosa. Cal tenir en compte,
però, que sobretot el tram final dels
corrents d’aigua sovint és fluctuant.
L’aigua amb el temps pot anar variant
el llit per on fluir, cosa que implica el
canvi de lloc de la gola, si més no, de
la gola principal. Pot ser fins i tot que
sigui l’home qui faci canviar el punt
de sortida a mar, a conveniència seva.
El cap de riu del Llobregat no fa pas
tant que s’ha portat més cap al sud, a
fi de poder ampliar la zona franca del
port de Barcelona.

El delta de l’Ebre és posseïdor de
dos de notables dels sortints plans que
entren a mar ben poc alçats sobre el
nivell marí i no pas per enforar-s’hi
poc. Són les llengües de terra o apèndixs peninsulars que hi ha a banda
i banda del cap de riu, la punta del
Fangar al nord i la punta de la Banya
al sud, constituïts per sediments alluvials.
Llevat del cas del cap de Tortosa,
el genèric dels restants sortints del
litoral del delta és el terme punta.
Antonomàsticament, la Punta, en
l’acabament de la punta del Fangar,
i segons el derivat puntera, la puntera del Galatxo, a l’entrada de la
gola principal actual del riu, a l’indret
anomenat galatxo de Sorrapa. Tots
els altres són puntes i es concentren a
la costa de Dins de la Banya, al port
dels Alfacs, doncs; llevat la del punt
extrem, que porta el nom, certament
previsible, de punta de la Banya.
El determinant d’una d’aquestes
puntes de la costa de Dins, la de més
eixida, torna a ser galatxo, com la de la
puntera de la boca del riu. No sembla,
però, que s’hi faci referència a galatxos idèntics. Coromines resumeix,
després d’examinar totes les possibles
significacions del mot, que el galatxo
és fonamentalment un «canal o braç
del riu». El galatxo de Sorrapa seria,
per exemple, el canal o tram final de
l’Ebre, en aquest cas, el més important, el que permet navegar-hi. Ara
bé, el galatxo de la Banya (lo galatxo
Gran, que es diu) en la cartografia és
indicat com un aiguamoll que hi ha
a l’extrem de la península; en tot cas,
com un espai que és inundable. Llavors potser el que hi convindria seria
la consideració de braç de riu, si més
no, per la separació considerable respecte al curs d’aquest riu. Però, ¿no
podria ser que d’aquest indret hom en
diu galatxo perquè és aigualós, però
no sempre és ple d’aigua?15
15. Joan Coromines en el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana reporta el
derivat galachera, recollit a les valls pirinenques d’Echo i d’Ansó (els indrets de l’Aragó
on es conserva més l’aragonès) i amb el significat d’inundació. El responsable d’aquesta
seria el galacho, un terme recollit també a
Echo i que està per arroyo o «barranc sense

14. Seria anàleg al cap morro d’Eivissa.

LLENGUA NACIONAL - núm. 94 - I TRIMESTRE DEL 2016

aigua». ¿Podrien avalar aquests significats que

LÈXIC
• Serra de Tramuntana
(guia, mapa del nord de
Mallorca), Triangle postal, Barcelona 2011.

Cap d’Oltrera (al Baix Empordà).

Tot això, però, no són sinó conjectures a verificar. ♦
Cartografia
• Atles de les Illes Balears, Diàfora
SA, Barcelona 1975.
• Atles del País Valencià, El Cangur/
Atles, Ed. 62, Barcelona 2001.
• Atles dels Països Catalans, Geo/
Estel, Enciclopèdia Catalana 2000.
• Atles topogràfic de Catalunya (ATC)
1:50.000, 3 vol., Institut Cartogràfic
de Catalunya, Enciclopèdia Catalana
SA, Barcelona 1995.
• Costa Brava centre, les Gavarres 1:25.000, Mapa topogràfic de
Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2a ed., Barcelona
2014.
• Delta de l’Ebre. Parc natural Serra
de Montsià, 1:50.000, Geo/Estel, Ed.
Alpina SL, 2011.

en aquest mot procedent de l’àrab hi hagi implícita una, diguem, «inundabilitat» esporàdica,
característica de l’indret conegut per aquesta
paraula galatxo? En els representants del seu
mateix ètim en el calabrès i en el sicilià hi
consta sempre la mancança periòdica d’aigua
en aquest lloc avinent per a contenir-ne. Els
galatxos ebrencs més riu amunt solen ser braços secundaris, no sempre ocupats per l’aigua

• El Montgó Parc Natural, 1:15.000,
Ed. Piolet, Barcelona 2005.
• La costa de l’Empordanet (sector
central), Ed. Baix Empordà, 2010.
• L’Ardenya, massís de Cadiretes,
1:25.000, Ed. Piolet, Barcelona 2005.
• Mallorca Tramuntana Nord,
1:25.000, Ed. Alpina, 2006.
• Mapa toponímic de l’Arxipèlag de
Cabrera —separata del Butlletí Interior
de la Societat d’Onomàstica, Barcelona
1980.
• Nomenclàtor de la toponímia major
de les Illes Balears, Govern de les
Balears i Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la projecció exterior de la Cultura de les Illes Balears,
Palma 2007.
• Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, 2a ed., 3
vol., Generalitat de Catalunya - Institut d’Estudis Catalans, 2009.
• Nomenclàtor toponímic de la
Catalunya del Nord, Institut d’Estudis Catalans - Universitat de Perpinyà,
Barcelona 2004.
• Parc natural de Cap de Creus, 1:
20.000, Ed. Piolet, 2a ed., 2010.
• Parc natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, 1:25.000 (Mapa
topogràfic de Catalunya), Institut
Cartogràfic de Catalunya, Barcelona
2012.
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