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Els puigs i els tossals 

P ti;,? i tos.íol són dos mots que poden ser conside- 
rats simplement con1 a sinoiiims de niiiriron!;ri. 

Semhla reconianahle, pero. no ahusar d'aquesta ac- 
cepció extensiva i reservar aquestes paraules per a 
anornenar les niunlanyes que en podríeni dir arquetí- 
piques. és a dir, aquelles que presenteti caracteristi- 
ques que. ben segur. qualsevol dihuix infaiitil d'uiia 
muntanya no deixaria de reflectir. 

En efecte. tant els puigs con1 els tossals són niun- 
tanyes vistents. car solen presentar forma c h i c a  (o  
amb tendencia a tenir-ne) i, per tant. niostren clara- 
ment el punt mé5 alt o cini: per altra batida. són fhcil- 
ment destriahles dins el paisatge on es trohen iiite- 
grais. tan( perque s'aixequen isolats eniiiig d'utia 
plana ciim perqiie. formant parl d'un conjunt muii- 
tanyós. no en són eminencies poc diferenciades. sin6 
elevacions del tcrreny que. sia per una m6s gran alca- 
da sia pcr una situiició relativament independent res- 
pecte a la rcsia tlcl muntanyiim. i doncs anih hona in- 
di\~idualització. hi destaquen. De fet. els puigs i els 
tossals són facilmcnt convertibles en fites del terreny 
i deu ser per aixo que són munianyes que acostumen 
a tenir u11 nom concrct. Lcs característiques que coii- 
fereixen a una munlanya I'aspecle arqiietipic a que 
ens hem referit adCs. podricn ser exposades amh una 
descripció com la sesücnt: 

La massa que s'eleva. ho fa de c«p. des de la 
hase. i en seneral d'una manera cotitínua i rc- 
gular. Talmenl com si fos una massa flexible 
que hom csiira per un ipex. I'elevació s'apri- 
ma progressivameiit. dcvcrs un final «n la con- 
fluencia dels diferetits vessants es  prndueix en 
un petit. o relativament petit, espai: el cim. 
L'aspccte de l'acahament. doncs, és més o 
menys agul o. si més nu, con1 de cúpula depri- 
mida. paraboloidal: i fins i toi, cn algun cas en 
quk la muntanya acaba amh un planell - com 
si el cim fui fruit d'un escapcatiielit-. I'aspec- 
te té retirada a con trunciit prup del vertex. 

, i 

Si ht: piiig i tr~,sstrlsón (tots dvs) mots indiscutihles 
de la llengua general. actualment el segun és tisat. so- 
hretot. en el catala occidental: i. referent a pirig. cal 
admetre que les coiitrades que el tenen com a parau- 
la de la llengua viva pertanyen majoritiriament al 
domini del catali oriental. Taniiiateix, cssciit to:sol 
un mot utilitzat seinpre pe r a  fer referkiicia a les peti- 
tes elevacions que Iiiim troha de tant en taiit a les 
planes del Segria i dc I'l:rgcll. aixh fa que ro.s.sal sigui 
considerat per mnlts con1 un noni que escau tan sols 
de donar a cmintncics mcliors. De fet, en la topnní- 
mia del Pre-pirincu i del Pirincu occidental. són in- 
nomhrahlcs les cminLncics a~ncgudcs  nmh el gcnhric 
tos.so1. 1 si hé s'ha de convenir que en tina hona pnrl 
són eminencics menors o miijancs en rclncii, als cims 
culminants de In conirada. un hon grapa1 d'eleva- 
cions conspícucr tamhC són denominades ro.vvtrls. Ai- 
xí. pcr cxcmplc. s'esdevk amh els cims niés alis del 
Moniscc. tnnl al de Rúhies (tn.s.str1 (le lo 7orret(r i for- 
v(il ( 1 ~  Mirri-Pr>rillrir.s-i-Ur,qell) ccim al d'Ares (rr~ssol rlc 
I'Osca): » més al nord. entre Llessui (Vall d'Assua) i 
Cahdclla (Vall Fvsca) el fos.~(rl (Ir Poi~inno (2.156 ni). 
entre tilguns altres d'altura setnhlaiit. Tiiipueni eii 
cvmpte que rossol no és sin6 un derivat de ro.5, la part 
més allii del cap de hestiar de hanya. i per tant. eii el 
sienificat de ro.í.srrl I i i  ha itnplícita la nota de part d'un 
tot que n'Cs la culmin:ició o cim. 

Aquests inssrr1.s. que són cims eminents. es ca- 
racteritzrn. seg«ns Coromines. pcls aamples imbits 
i la zrossa capcada.. c»sa que no cxcl«u una 
tendencia a la conicitnt o. si més 110. un ncahamcni 
sempre segons un ipex agut (el tophnim ~O.SSO/ Rri- 
(lri o Rrdri ks gairehé banal). a diferencia de rosra i 
hon!;. quc no lenen aquesta prculiaritat. Cal dir. 
pero. que en algunes conlrades semhla que els sus- 
dits trets no sempre són tiiiputs eii comptc. scgura- 
ment perque són indrets on la paraula to.~.v(il ha es- 
devingut quasi un mot polivalent. aplicable a 
qualsevol emini-ncia del terreny, com si I'os l'únic 
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