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Publicat per la Societat d'O- 
nornhstica i 'lnstitut Cartografic de 
Catalunya, acaba d'apareixer un inte- 
ressantissim estudi lexicografic: Els 
noms de les formes del relleu, de Car- 
les Domingo i Francas. Segons s'indi- 
ca en una de les solapes del Ilibre. es 
PI numero 18 de la <<Col.leccio Mono- 
grafiesi). que cal entendre -no cons- 
ta explicitament-, pels titols prece- 
dents del que comentem, que és mes 
aviat una collecció de I'lnstitut Car- 
tografic que no pas de la Societat 
d'0nomastica. D'altra banda, no hi 
trobem -perquP no hi és, és clar- 
cap referencia sobre la personalitat 
de I'autor, cosa que no deixa de ser 
una mica sorprenent. Hom deu haver 
pensat, amb tota probabilitat, que, 
tal com se sol dir, no necessita pre- 
sentació. Pera qui signa aquestes rat- 
Iles, i per a molts altres companys i 
col.legues. destinataris naturals de 
I'obra, no. certament. Coneixem per- 
fectament la personalitat de Carles 

I ~~ ~~ 

Domingo, un dels professors de cd- 
tala dels <<velis temps>); volem dir. 
dels qui van cornenrar a fer classes a 
la primeria de la gloriosa decada dels 
seixanta, i que s'ha especialitzat en 
I'estudi I la divulgació del Iexic termi- 
nologic de determinats carnps 
semantics. com és la geografia i les 
ciencies naturals (la zoologia i la bota- 
nica). amb una llarga serie de treballs. 
alguns dels quals son la base d'aquest 
recull, que van comencar a apareixer 
ja fa molts anys a la revista Escola Ca- 
talana. Pero potser no tots els qui 
s'interessaran per aquest treball 
deuen tenir aquesta informació mini- 
ma sobre el seu autor. 

Carles Domingo, sens dubte, ha 
dut a terme un treball rnolt rneritori i 
interessant. que creiem que no me- 
reix sinó elogis. Només cal advocar 
perque se n'aprofiti tothom a qui 
conve, realment. de treure'n profit. 
Perque tambe la degradacib lamenta- 
ble que afecta actualment la nostra 

llengua i el seu bon uses observable 
en el que podriem anomenar el Ilen- 
guatge excursionista, que inclou. es 
evident. una bono part -la mes es- 
sencial- dels termes estudiats pel 
nostre autor. Aixi, per exemple, un 
rnot tan usual i essencial com carena, 
d'un sentit tan precis i d'un us tan ne- 
cessari, ja és deixat de banda per al- 
guns, arnb tota probabilitat. justa- 
rnent, a causa de la seva especificitat 
catalana. i recorren a altres termes, 
com és ara cresta. tant si es tracta 
d'una carena dentada com no, arnb 
el suport. sens dubie, dels referents 
espanyol i frances. 

El docurnentadissim treball de Do- 
mingo, basat, en prirner Iloc, en el 
seu coneixement directe, podriern dir 
material, del terreny que estudia, i la 
informacio dels gran5 repertoris de la 
Ilengua, rnot especialment el Diccio- 
nari etimologic de Joan Coromines. 
que és, sens dubte, el que conte més 
informacib de primera ma, ens ha 
confirmat el que ja havíem observa 
en les nostres modestissimes incur- 
sions en I'estudi d'aquesta materia: la 
gran irnprecisió amb que són general- 
ment usats un bon nombre dels ter- 
mes geografics i, per tant. orografics 
o que designen les formes del relleu. 
Imprecisio que prove de la rnateixa 
varietat infinitament multiforme dels 
accidents que és qüestió de designar. 
Un treball critic i detallista. que tracta 
a fons tota la informació obtinguda, 
sobre els noms de les formes del re- 
lleu com es el de Domingo, 6s molt 
diferent dels treballs. en principi ana- 
legs, sobre nomenclatura vegetal o 
zooldgica, malgrat els nornbrosissims 
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caso5 d'hornoriimia i de sinonimia so- 
vint superposant-sc o entreteixint-se 
'una amb a t r  que presenten 
aquestes nomenclatiires, especial- 
ment la botanica. Pero tant en uri cas 
com en I'altre es parteix d'uria rcalitat 
perfectament definida i eitablerta - 
les espPcies vegetas o anirnals, i nd -  
cades d'una manera inequivoca amb 
el nom cientific Ilati-, i el lexicograf 
no ha di. fer altra cosa que aplicar a 
cada especie el nom o noms vugars 
de les seves fonts d'informacio. 0, 
operan1 a la inversa. indicar quines 
són les especies -onirnals o vege- 
tals- que ha trobat que són designa- 
des per un mateix nom vulgar, De fet, 
pot gairebe prescindir de tota rnena 
d'explicacions i aclariments. que po- 
den quedar reduydes a I'drea o l'ac- 
tualitat d'ús, a la font d'informació. 
en alguns casos a la indicació del va- 
lor generic o especific de tal o tal 
nom, i poca cosa més. En el cas de les 
formes del relleu, en canvi. cal partir 
d'una realitat, com hem dit, rnultifor- 
me, qiie, a rnes. no es apreciada 
igualment en cada area territorial. Es 
a dir, la diferencia, perfectament esta- 
blerta. entre i i r i  Lactarius deliriosus I 

un Lactar i i~  sangliifluus no és la ma- 
teixa que hi ha entre un serrat i un tu- 
ró, perque es pot dir que no hi ha so- 
lucio de continuitat entre les 
multiples formes que adopta cada 
una de les eminencies designades 
amb aquests dos noms D'aqui que la 
indicació de cada nom del relleu ha 
d'anar necessariarnent acompanya- 
da, eri un bon nombre de casos. d'ex- 
plicacioris prolixes sobre les diverses 
formes, dimensions. proporcions. 
etc.. de cada accident geografic. Així, 
Carles Domingo, que no plany aques- 
tes explicacions en el seu treball, arri- 
ba a la conclusio que. al capdavall. no 
hi ha en catald cap rnot que equival- 
gui. arnb una identica extensió del 
seu valor, al castella colina. franchs 
colline, carel susdit turó, al qual sem- 
pre haviern atribult aquest valor, de- 
signa prou sovint cims o eminencies 

d'una elevacio considerable. com ens 
recorda el montsenyenc Turo de I'Ho- 
me. 

D'altra banda, en un estudi dedi- 
tat  als noms de les formes del relleu 
cal comen<ar determinant que s'ha 
d'entendre per aquestes designa- 
cions especifiques. Carles Domingo 
ha optat, i no 1 1  ho retraiem sino que 
li ho agraim, per una determinació 
amplia, que inclou. per exemple, cls 
noms de les cavitats subterranies. 
dels espadatr, de les valls I depres- 
sions, dels barrancs i els torrcnts, 
pero exclou. es evident. els hidrbriirns 
-riu, rierol, font . Cs a dir, exclou riii 
pero inclou torrenr, perqiie aquest 
darrer terme, si be s'usa per a desq- 
nar un corrent d'aigua. talment com 
riu, riera o rierol, designa tambe el 
barranc o pendis per on davalla I'ai- 
gua de la plula. es a dir, la depressió 
o fondalada; en definitiva. una forma 
del relleu. Ara, posats a primfilar, per 
que no recollir també riera com a 
nom de forma del relleu? De fet, Do- 
mingo la ho fa, pero únicarnent com 
a forma propia del Pais Valencia, en 
que, segons I'afirmació de Coromi- 
nes que reporta Domingo, el seu sig- 
nificat (de riera) difereix considerable- 
ment del valor qiie hom li dona al 
Principat. És innegable, tanmateix. 
que al Principat riera s'aplica no úni- 
carnent al curs d'aigua. normalment 
ocasional. sinó també h e m  viscut 
Ilargues temporades al costat mateix 
d'una riera- a la depressió correspo- 
nent. Pero aixo no és pas cap retret. 
que seria minim, a Carles Domingo, 
sino, ben al contrari. la constatacio 
de la dificultat que comporta haver 
de determinar quins noms d'acci- 
dents geografics poden considerar- 
se, propiarnent. noms de formes del 
relleu. I es evident que. un cop s'ha 
sospesat el pro i el contra. cal pren- 
dre decisions. Cs facil de suposar que 
Carles Domingo, tant en el8 casos 
d'inclusiá com en els d'exclusió d'un 
bon nombre de termes. no ha pres la 
seva decisio sense haver considerat 

detingudament les raons que concor- 
rien en cada cas. Vulgarment, hom 
tendeix a establir una associació i i -  
destriabie entre una cosa i iin norn, 
dit altrament, entre un significat i uri 
significant. Aquesta tendencia, sovint 
ingovernable I imperi~ieable a qualse- 
vol mena de reflexió, es manifcsta en 
frases com dAixO es un pinetel i aixo 
és un rovellóa, <iAixo es un torrent i 

aixo és una rieran. Pero com nias 
aprofundim en les nostres experien- 
cies i com mes detingiidament anait- 
zem la realitat de les coses, mes herri 
de rebutlaraquella essencialitat tan 
categórica i aquella associacio prete- 
sarnent indestrable. i mes aprenern a 
distingir cada cosa del nom que iiii 
conlunt mes o menys nombros de 
parlants conve a fer servir pera decig- 
nar-la. 

Sigui com sigui, un cop feta la se- 
va seleccio, carles Do~ningo s'otupa, 
ni mes ni menys, de 1.319 noms de 
formes del relleu que figuren, orde- 
nats alfab@ticarnent, al final del seu 
estudi -precedint el breu apartat 
destinat a les il.Iustracions. Cal dir 
que aquesta xifra inclou algunes du- 
plicacions. exigides per la distribució 
del cos de I'obra en capitols ternatics. 
quan un mateix nom designa dos 
conceptes ben diferenciats, corn es el 
cas de coll. que, d'acord amb la seva 
doble significació. figura no solarnent 
en i'apartat de «colls i congosts)) sino 
tambP en el de cturons i elevacions 
menorsn (tot i qiie I'exposicio de I'us 
de col1 ainb el valor de aturób, o 
G<cimx figura en el primer d'aquests 
dos capitols i no en el segon). Altres 
noms duplicats a causa de la seva po- 
lisemia són agulla, allau, averlc, bal- 
ma. barranc, clot, codina, esperó, es- 
querda, fou, gova, mola, pena, pic. 
rasa, roca, serra, torrentera o trau, 
fins a un total de setanta-cinc, inclo- 
ent-hi alguns casos de triplicacio. 
com cau, pica, tuco tossa, i ddhuc de 
quadruplicació, corn forat o puig. Aixi 
mateix, cal incloure en aquella xifra 
les simples variants, en alguns casos 
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prou nombroses (p. e.. solei, solell, 
soleIla, solana). algunes designacions 
complexes. com baixants de pastura 
o cadena de muntanyes, unes poques 
formes espuries. delatades com a 
tals, com és ara cordillera o vaguada, 
i uii reduit nombre de formes adjecti- 
ves i verbals. Cordenació alfabetica 
ens permet de veure, d'altra banda. 
que no hi ha cap nom de forma del 
relleu que comenci amb les lletres i, h 
i z. i que les uniques formes co- 
mencades amb n i amb u de que s'o- 
cupa Domingo son ninxol, ninxol de 
nivacio, ubar i ubaga. 

Carles Domingo estructura la seva 
obra en vint-i-ret capitols. els títols 
dels quals donaran una idea global 
del conjunt del seu treball: Munta- 
nya. mont i munt, Els puigs. Sinonims 
locals de cmuntanyan, Muntanyes 
arnb morfologies especials (Les rosres 
i les moles, Els mamellons, Algunes 
morfologies vokaniques), Els tossals, 
Els turons i les elevacions menors. El 
cim. La carena, Els sidemes munta- 
nyosos (Les cad~nes de muntanyes: 
serres, wrrats i serralades), Els colls i 
els congosts, Els vessants, Els noms 
dels vessants segons I'exposició solar, 
Els espadats, Les roques, Caixaraga- 
Ilament, Les esllavissades, Pedregams 
i pedregars, Clapisses, tarteres. cla- 
pers i taperot. Microrelleu de les su- 
perficies rocoses (Clivelles, escletxes o 
fissiires i esquerdes de les roques). 
Valls i depressions. Les comes, Els bar- 
rancs i els torrents. Correc. rasa. Ilau. 
valls incipients i capcaleres i confluen- 
cies de valls. Les depressions. Plans, 
planes i altiplans i Coves, balmes i 
avencs. 

En la introducció que precedeix 
aquests vint-i-set capitols. Domingo 
exposa el divers grau de relació que 
els noms de les formes del relleu te- 
nen amb els toponims. Així, certs 
noms. com depressió, contrafort, di- 
edre, sobreplom, monticle o monolit 
són formes cultes. tecnicismes, que 
no apareixen mai en la toponimia. I 
el mateix. o gairebé, cal dir de for- 

mes populars com carena. cim, es- 
rrep, vessant o pendent En canvi, 
noms com calma, quer o espluga son 
formes que nomes persisteixen en la 
toponimia. a vegades amb valor 
generic, a vegades especific. pero el 
seu us com a apel4atius es pot dir 
que ha desaparegut. Mots com puig 
o coma. tan presents en la toponimia 
malgrat que el coneixement del seu 
significat es general, o gairebé gene- 
ral, han vist el seu ús experimentar 
un retrocés considerable. Ara. els 
que tenen una presencia regular en 
la toponimia i, alhora. es mantenen 
com a formes usuals del llenguatge 
viu. son nombrosissims: avenc, turó, 
cingle, roca. clotada,.. De fet. la to- 
ponimia és la font principal pera I'e- 
laboració d'un treball com el que co- 
mentem. 

Determinar. per tant, el sentit 
exacte. o els diversos sentits, amb 
que s'usa, com a terme del llenguat- 
ge viu, o com a element d'un topo- 
nim, o totes dues coses alhora, cada 
nom de forma del relleu es una tasca 
d'una gran complexitat. eri~ada de 
dificultats i de problemes. És. pero. el 
que fa Carles Domingo al llarg dels 
vint-i-set capitols del seu treball. A 
partir del seu coneixement directe de 
la realitat del terreny, solcat en tots 
els sentits al llarg d'anys i anys de pe- 
legrinatge per totes les terres del nos- 
tre pais, i traient tot el suc possible 
dels nostres repertoris Iexics mes 
acreditats. o d'altres obres com Geo- 
grafia de Catalunya (Aedos) i Gran 
enciclopedia comarcal de Catalunya 
(Enciclopedia Catalana), Carles Do- 
mingo ens dóna de cada un dels 
mots que ha inventariat tota la infor- 
mació necessdria o desitjable, des del 
seu significat, sovint fluctuant. fins a 
la seva distribució geografica, pas- 
sant. sobretot, per la seva vinculacio 
amb la toponímia i la seva vigencia 
com a apel.latiu generic. No hi plany 
tota mena d'informació comple- 
mentaria. com es ara. per exemple. 
observacions gramaticals (~segons 

Coromines. tot i que vessanr és alho- 
ra masculi I femeni. és preferible el 
seu ús com a mot del masculír, afir- 
mació que subscrivim totalment de 
bon grat: el vessanr, com el pendent 
o el corrent) fins a propostes normati- 
ves o d'us. 

A mes de les obres generals eí- 
mentades o al.ludides, Carles Domin- 
go es fa resso sovint d'altres treballs 
d'nvestigació. especialment dels del 
nostre comú i malaguanyat amic i 

mestre Moreu-Rey, que la seva gran 
dedicació als estudis onomastics fa 
inevitablement present en un estudi 
com aquest. En canvi. ens sernblen 
mes aviat escasses les referencies dels 
grans escriptors que s'havien fet uns 
bons tips d'anar a peu per la munta- 
nya. amb Verdaguer al capdovant. 
pero amb altres noms gloriosoi, com 
Bosch de la Trinxeria, Vayreda i Massó 
i Torrents. O dels grans autor8 de 
gules excursionistes, amb Cesar Au- 
gust Torras en primer lloc. segiiit per 
Artur Osona, Soler i Santaló i el grup 
de Reus (lglésies, Santasusagna i Ami- 
go), sense oblidar els contemporanis. 
Probablement Carles Domingo els ha 
tinguts presents més que no sembla. 
En tot cas, si bé tal corn ha enfocat el 
seu estudi es evident que la informa- 
cio que es pot donar sobre molts dels 
termes estudiats es susceptible de ser 
ampliada amb mes dades, també hi 
hauria sempre el risc d'ofegar les es- 
sencials amb I'abundor de les ac- 
cessories. El que importa es assenya- 
lar que Els noms de les formes del 
relleu es una obra que sera d'una 
gran utilitat. sense res de superflu ni 
que susciti cap reserva, francament 
recomanable a tots els amants i estu- 
diosos del nostre Iexic. i que demana 
una segona part que comprengui els 
mots relacionats amb els altres aspec- 
tes de la nostra realitat fisica: els rius i 
cursos d'aigua, el litoral, la neu, la 
meteorologia, les vies de comunica- 
ció, les construccions tradicionals ... 
Esperem que Carles Domingo no ens 
la fara gruar gaire temps.* 
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