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Plantejament global
L’anàlisi de la toponímia catalana en

general posa en solfa una sèrie de pro-
blemes que cal tenir ben presents a
l’hora d’encarar-la, a fi i efecte de millo-
rar la qualitat i el rigor dels treballs
sobre la nostra onomàstica. Bona part
d’aquesta problemàtica plantejada sor-
geix de resultes de les particularitats
històriques que han anat patint les
terres de parla catalana al llarg del
temps, per més que en altres casos els
entrebancs són la conseqüència directa
de la realitat en la qual se circumscriu el
topònim en qüestió. Encara que parega
una resolució prematura, val a dir que
la qualitat i el rigor ambicionats en els
nostres treballs tan sols s’aconseguiran
en la mesura que s’afaiçone una
onomàstica interdisciplinar, una
onomàstica disposada a tenir en consi-
deració les aportacions que es poden
realitzar des de l’àmbit de la història, la
pedagogia, la lingüística, la sociolin -
güística o la geografia, àdhuc vorejant
el de l’antropologia. Augmenta, doncs,
el nivell d’exigència establert per a l’in-
vestigador, el qual ha de treballar amb
molts detalls diferents abans d’oferir
qual  sevol asseveració a la comunitat
científica. Un intent de sistematització
de les dificultats que sorgeixen en el
transcurs de les anàlisis de la toponímia
en llengua catalana pot contribuir a
establir punts de debat sobre les solu-
cions escaients a cada cas, així com pot
alertar contra el perill de les transcrip-
cions inapropiades o les identificacions
errònies. Conscient que una teorització
en abstracte no deixa d’assimilar-se a
una teorització en el buit, i fidel a la
meua voluntat tàcita de lligar una expo-
sició diàfana o (com a mínim) concreta,
posaré les bases d’aquest recull de les
dificultats en l’anàlisi a partir de l’expe-
riència consolidada a l’empara del tre-
ball familiar amb les denominacions del
terme d’Ulldecona. Així, no tinc cap
dub  te que la casuística d’aquesta vila
de la comarca del Montsià ofereix una
bona possibilitat d’agrupar alguns dels
problemes més freqüents en els estudis
toponímics: tan bon punt he aprofun-

dit en el material proporcionat, d’una
banda, pels cadastres (la versió oficial)
i, de l’altra, pels informants relacionats
més i millor amb el món dels llauradors
(la versió popular), he topat amb unes
dificultats que permeten una sistema-
tització i, en particular, poden conèixer
la generalització següent, detallada en
nou punts.

Sistematització de les difi-
cultats en l’anàlisi de la
toponímia en llengua cata-
lana

1. L’afer de l’etnocentrisme
De primer, l’inconvenient que cal

superar és el de l’etnocentrisme inhe-
rent a qualsevol comunitat. Aquest fac-
tor ocasiona problemes d’identificació
a l’estudiós que procedeix de l’exterior
–mentre que obliga l’estudiós que pro-
cedeix de l’interior a un esforç d’objec-
tivació. Ara bé, ningú no ha de dubtar
que les relliscades que l’investigador
puga cometre a causa del seu desco-
neixement no impliquen l’equívoc entre
la gent del poble. Més encara, els habi-
tants de cada localitat tenen molt i molt
clara la realitat a la qual es refereixen en
cada moment. Un exemple concret que
pot il·lustrar aquestes paraules fóra el
proporcionat pel mot riu. Poso per cas,
els ciutadans d’Amposta i els vilatans
d’Ulldecona parlen sovint del riu, però
mai no apel·len al mateix element. Així,

quan els ciutadans d’Amposta fan
menció del riu, el punt de referència
pres és l’Ebre; al seu torn, els vilatans
d’Ulldecona pensen en el de la Sénia, al
voltant del qual s’organitza, d’una
manera tradicional, una part de les
seues vides. En conclusió, la peça lèxica
no varia en cada cas, per bé que s’evi-
dencia que el contingut semàntic dife-
reix radicalment. El riu per antonomàsia
d’Ulldecona no és el riu per an  to no mà -
sia d’Am   posta, a pesar que ambdues lo -
calitats no solament resten se parades
per una distància escassa, sinó que per-
tanyen a la mateixa co marca. I, un cop
coneixedors d’aquest detall, no ha de
sobtar el lector que, pre cisament, una
partida del terme d’Ulldecona es deno-
mine partida del Riu.

De vegades, l’etnocentrisme de les
comunitats va més enllà i afecta el pro-
cediment de designar altres realitats
que, en principi, es comparteixen amb
alguns nuclis de la rodalia. Aquesta
mena d’etnocentrisme s’esbrina, sobre-
tot, en les variacions que els noms de les
vies de comunicació pateixen al seu pas
per cadascuna de les diferents pobla-
cions. D’aquesta forma, i a tall d’exem-
ple, val a dir que en la parla col·loquial
d’Ulldecona és del tot habitual que hom
es referisca a la carretera d’Alcanar, la
carretera de Tortosa i la carretera de
Vinaròs. El significat que s’atorga a
aquestes expressions fóra parafrasejable
en els térmens següents: «la carretera
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que va d’Ulldecona a Alcanar», «la car-
retera que va d’Ulldecona a Tortosa» i
«la carretera que va d’Ulldecona a Vi -
naròs». D’acord amb aquest planteja-
ment, la preposició de adquireix, per dir-
ho d’alguna manera, un sentit
direccional i no pas pròpiament posses-
siu. I la direcció s’interpreta sempre a
partir de la consideració que la vila natal
constitueix el punt de partença del
viatge, una espècie de quilòmetre zero.
La qual cosa confirma fins a quin extrem
cada comunitat assumeix el propi pano-
rama i n’extrau els elements necessaris
a fi de configurar un univers particular.
El lèxic mai no deixa de palesar l’e-
xistència d’una mentalitat que privilegia
la comunitat de procedència consa-
grant-la en qualitat de centre de la rea-
litat, de melic del món. I és que el món
es carrega de sentit en la mesura que la
vila d’origen demostra aquesta capaci-
tat per a esdevenir el patró que l’or-
dena.

2. Les modificacions merament 
estètiques

Malgrat l’advertiment amb què es
clou el punt anterior, cal efectuar una
remarca que servirà d’excusa per a
introduir un altre element digne de
debat. Usaré un exemple per a bastir la
conclusió teòrica. Si bé la vila d’Ullde-
cona as sumeix la condició de quilòme-
tre inicial i això determina la denomi-
nació de les vies de comunicació amb
altres localitats, la lògica resta escap -
çada en el punt i hora que hom s’atura
a analitzar la carretera de la Galera,
perllongació del lligallo de Sant Jaume.
En aquest cas concret, el topònim no es
pot explicar a partir de la visió que
cadascú assoleix bo i considerant que el
seu poble és el punt de partença, ja que
no solament no respon a aquesta ten -
dència, sinó que ni tan sols va en con-
sonància amb la realitat. La carretera de
la Galera cons titueix una formulació
prou coetània que ha fet recular, en la
pràctica, el mot tradicional que sempre
s’havia aplicat per a es mentar aquella
realitat, el lligallo de Sant Jaume. Quins
fenòmens contribuirien a explicar aques -
 ta relliscada? Penso que en aquest indret
el factor de la ignorància no gaudeix de
pes suficient, encara que representa un
argument amb una certa justificació. Ara
bé, també s’hauria d’a      puntar en una
altra direcció, i s’hauria d’anotar que,
en l’exemple facilitat per la carretera de
la Galera i el lligallo de Sant Jaume, hi
ha jugat un paper important i decisiu la

voluntat estètica de l’administració, la
mentalitat de la qual associa els lligallos
biunívocament amb la ramaderia, amb
l’ambient rural –as pec tes que, malgrat
no explicitar-ho, hom considera menys
rellevants i propers a la incultura.

3. Les solucions inventades
L’explicació sobre el lligallo de Sant

Jaume posa damunt la taula l’afer del
canvi del nom original d’una realitat
per un altre d’inventat. Aquest mateix
fet que es tracte d’un nom inventat
–que no s’adiu amb l’original– porta
inherent la seua inadequació. L’inven-
tari oficial de les partides del terme
d’Ulldecona evidencia que en alguns
casos existeix la tendència del funcio-
nariat a limitar-se a cobrir uns expe-
dients oficials on tot ha d’encaixar a la
perfecció. A banda d’algunes traduc-
cions al castellà –les quals no deixen de
ser canvis de nom llampants i conno-
tats–, em fa l’efecte que mereixen
algunes remarques els exemples de la
partida dels Plans-Castellets i la partida
dels Plans i les Codines. Ambdues con-
juntures són exponents de la creativitat
administrativa, la qual es veu forçada a
generar noms per a precisar realitats
concretes que, gràcies a les seues
característiques, demanen de ser
assenyalades. El que passa en tots dos
casos és que s’acaba incor rent en una
irregularitat que, a la llarga, pot portar
confusions. Per tal d’aconseguir Plans-
Castellets, s’aprofita que existeix la uni-
tat geomorfològica dels Castellets al
Montsià, quan en realitat aquesta uni-
tat es troba ubicada a moltíssima
distància de la partida que també n’os-
tenta el nom. De fet, la denominació
que, atenent la lògica, correspon a la
partida dels Plans-Castellets hauria de
ser el de partida de la Drecera, car no
endebades es tracta d’un territori que
es relaciona ben obertament amb la
drecera cap a l’ermita de la Mare de
Déu de la Pietat. En consonància amb
la reflexió de l’apartat anterior, per
ventura es podria atribuir la fórmula
il·lògica a un circumloqui estètic derivat
d’un intent d’evitar el reflex d’una rea-
litat excessivament iden tificada amb el
món rural. De forma paral·lela al gir
Plans-Castellets, val a afirmar que la
partida dels Plans i les Codines no res-
pon a cap tradició arrelada dins la
panoràmica local, ni des del punt de
vista onomàstic ni des del vessant
geogràfic, per tal com no es tracta de
cap àrea on predominen les codines,

els sots a la pedra sense vegetació que
recullen aigua de pluja. Ara bé, en
aquest punt he de reconèixer que no
m’atreveixo a proporcionar un gir alter-
natiu que s’hi adiga més; potser n’hi
ha que es troben en condicions de rea-
litzar una aportació acurada sobre la
solució que s’hi escau.

Quelcom de paregut a les partides
esmentades succeeix amb la partida de
Valldepins, que ha facilitat que el polí-
gon industrial que s’hi ubica –i que, al
remat, promociona directament o indi-
rectament la zona– s’acabe anome-
nant de la mateixa manera. Resseguint
el fil de la lògica, cal adonar-se que la
partida de Valldepins pren el nom, al
seu torn, d’un indret situat al sentit
dret de la carretera en direcció cap a
Vinaròs. Encara que la vall de pins pri-
mitiva ha vist desaparèixer l’element
que la caracteritzava per la pressió dels
cultius, en queda un record a través de
la toponímia. Però la qüestió de fons
no consisteix a assenyalar l’existència
d’un mot que ha perdut el seu contin-
gut semàntic, ans a plantejar que el
topònim actual no respon, ni de bon
tros, a la realitat i, en tot cas, s’hauria
de concloure que es manté mitjançant
un procediment artificial. Àdhuc –si em
permeteu la ironia–, pot ser premoni-
tori d’algun futur daltabaix ecològic
que el qualificatiu natural d’un indret
foragitat passe a designar un polígon
industrial gràcies a unes tombarelles
político-administratives.

4. La desaparició 
dels referents antics

Relacionat amb el lligallo de Sant
Jaume i l’evolució que ha patit tant en
l’àmbit de l’onomàstica com en l’àmbit
de la realitat –on ha donat pas a la
construcció d’una carretera, la de la
Galera–, no està de més de subratllar
que efectuar la investigació toponímica
bo i utilitzant (només) documents i ca -
dastres reculats pot acusar l’inconve-
nient de navegar a la deriva en aquells
indrets en els quals el medi ambient ha
conegut una modificació o, més greu
encara, la desaparició. Al llarg i ample
dels darrers anys, la industrialització i la
millora de les comunicacions entre els
territoris han imposat la dinàmica de
variar el traçat original dels camins ra -
maders, així com n’ha ocasionat la
desa  parició quan ha convingut. El cas
del lligallo de Sant Jaume constitueix un
exemple paradigmàtic d’element amb
identitat pròpia que sucumbeix a causa
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de les exigències de la modernitat i el
progrés. De la mateixa manera, mentre
d’una banda s’han afavorit les varia-
cions dels límits tradicionals dels tér-
mens o les partides, de l’altra s’han
esborrat camins –diguem-ne– emble -
màtics, com ara el dels Bandolers. I és
evident que tot plegat afecta l’inventari
onomàstic local, pel que respecta a des-
plaçaments de noms cap a indrets en
principi aliens a l’origen (polígon i par-
tida de Valldepins ) i, també, pel que
comporta de pèrdues irreversibles (camí
dels Bandolers ).

Al mateix temps que es mencionen
les possibilitats que els límits d’anys
anteriors hagen patit retallades avui dia,
s’ha de fer notar
que Ulldecona no
sempre ha consti-
tuït la unitat admi-
nistrativa que hom
coneix en l’actuali-
tat. Concretament,
cal tenir molt en
compte el fet que
fins ben entrats en
el segle XIX Ullde-
cona i els Freginals
eren una peça úni -
ca, de tal ma ne ra
que exis tia una
depen dència direc -
ta d’Ulldecona so -
bre els Freginals. La
qual cosa condiciona en algun mo ment
la toponímia, car la partida de Lletí tan
sols s’explica a partir del referent dels
Freginals i els cognoms que hi predomi-
nen. De fet, els Freginals inicien un pro-
cés d’emancipació del terme que cul-
mina l’any 1844; la creu de terme de les
Ventalles indica on hi ha la línia divisò-
ria que imaginàriament avui separa Ull-
decona dels Freginals.

5. Una normativització barroera
Les deformacions oficials que la par-

tida de Lletí ha anat coneixent posen
de manifest els estralls que la normati-
vització lingüística mal entesa ha causat
damunt la toponímia local. Així, doncs,
la ignorància ha provocat que en al -
guns casos la partida de Lletí passés a
denominar-se partida de Llatí. I és que
Lletí no únicament constitueix un cog-
nom típic de la vila dels Freginals, sinó
que temps enrere era el cognom del
seu batle. De la mateixa forma com la
traducció al castellà significava l’es-
queixament d’una tradició, els coneixe-
ments escassos a l’hora de portar a

terme la normativització de la toponí-
mia han produït malformacions que en
definitiva no afavoreixen gens ni gota la
normalització del català, car aixequen
antipaties i recels entre la població. Per
tant, cal reivindicar que l’administració
catalana (en qualsevol dels seus nivells)
esdevinga competent en matèria ono -
màstica, amb el benentès que la com-
petència ha de suposar una traducció
entenimentada i sobretot coherent de
la política de normalització lingüística.
Ara bé, l’administració local demostra,
a partir de les seues actuacions, que no
disposa de cap assessorament lingüístic
que col·labore en la tasca de depurar el
nomenclàtor oficial i, també, que parti-

cipe activament davant les necessitats
de creació de noves marques.

6. Els criteris de la regularitza-
ció ortogràfica

Les dificultats que sorgeixen en el
punt i hora que l’investigador vol dispo-
sar d’una transcripció del ventall ono -
màstic que es proposa d’estudiar aletar-
geixen els treballs i, àdhuc, fàcilment
poden influir en els resultats o la quali-
tat de les seues planes. Per això, l’e-
xistència d’un nomenclàtor en condi-
cions afavoriria la dinamització de la
tasca dels investigadors i, de retruc, per-
metria que els treballs presentessen una
unitat pel que respecta a les denomina-
cions –unitat que s’agrairia. En l’actua-
litat, davant les mancances de l’admi-
nistració i la intel·lectualitat cadascú tria
l’ortografia que més el convenç, sense
plantejar-se manta vegada la utilització
dels criteris etimològics o, simplement,
normatius a l’estil fabrià. D’altra banda,
també és veritat que la tasca de fixació
dels noms oficials constitueix la tasca
d’un filòleg format i no pas d’un afec-

cionat. En tot cas, no es tracta d’una
tas ca senzilla, car presenta algunes con-
trovèrsies, bàsicament en indrets en què
es fa necessària una elecció que contra-
posa l’interès normatiu amb l’interès
dialectal. Quina fóra la forma més
adient, Llacuna o Llecuna? Tot depèn
del criteri filològic que hom desitge de
privilegiar. Atenent la mateixa regla de
tres, cal desplaçar el mas del Retó en
benifet del mas del Rector? I, ja que la
qüestió ha sorgit, ¿es fa necessari un
procés –ni que siga paulatí– de reintro-
ducció d’aquelles vibrants finals que la
transcripció ha anat esborrant davant la
circums tància que la pro nún cia les em -
mu deix? Dit d’una altra manera, ¿es fa

necessari de donar
preponderància a
Cal  ders enfront de
Caldés, Mangraner
en front de Mangra -
né i Retor en front
de Retó, malgrat
que la tradició do -
cu mental apunta
cap a les modalitats
col·locades en se -
gon lloc? Si més no,
pareix lògic d’iniciar
una depuració or -
to gràfica en aquells
topònims que han
conegut deforma-
cions de resultes

del desconeixement del seu significat (al
capdavall, de la desaparició del referent
antic), com en el cas de Astorn, que ha
de retornar el seu lloc a Astor.

7. Compte amb els castellanis-
mes!

No obstant les consideracions del
punt precedent, qualsevol intent de
depuració de la llengua utilitzada en el
registre onomàstic ha de caminar amb
precaució a l’hora de tractar el conjunt
format pels mots castellanitzants o,
senzillament, els mots manllevats d’a-
quest altre idioma. Expressat de forma
bàsica, la presència del castellà en la
toponímia d’Ulldecona respon a la
imposició coneguda de tothom (mal-
grat que negada ben darrerament des
de les altes esferes del poder estatal).
Aquesta regla, però, és vàlida llevat
d’alguns exemples molt concrets. De
primer, cal assenyalar la inadequació
que de forma tradicional ha suposat la
presència de noms de partides en cas-
tellà com a resultat de la traducció dels
noms originals en català. Així, s’han
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obtingut denominacions que poden
induir a certes confusions, sobretot en
aquells casos on la transformació
esdevé tan radical que difumina els
contorns del topònim genuí. En el
cadastre de 1934, sobta la presència
de la barroera partida del Balsón, que
l’investigador ha d’associar a la partida
del Banyador. Sense abandonar el
mateix document administratiu, la par-
tida de las Palomitas mereix de ser
tractada com a conseqüència de la
seua absurditat i, també, pel fet que
haja arrelat entre la població. Particu-
larment, postulo una traducció a partir
de colomeres i no pas de palometes
(geosinònim de papallones ), car a una
certa proximitat hi ha l’anomenada
partida de la Colomera. En tot cas, dit
això, s’ha de fer notar que la partida de
les Palometes ha estat assumida entre
els habitants d’Ulldecona. Quelcom de
paregut ocorre amb la perífrasi que ha
donat peu a la partida dels Montes
Blancos: el castellanisme ha estat assi-
milat –segurament perquè la seua pro-
cedència lingüística l’ha revestit de
prestigi–, s’ha incorporat dins l’inven-
tari lèxic local i, més en cara, s’ha con-
solidat en forma de cognom, Montes-
blancos. En canvi, la partida de Larión
i la partida de don Patricio s’han d’in-
terpretar en qualitat de castellanismes
assumits, per bé que han acceptat de
passar pel sedàs que constitueix la pro-
núncia col·loquial. Larión respon,
doncs, a l’adaptació de l’antropònim
Hilarión –adaptació consistent, com
veiem, en una afèresi–, així com don
Patricio ha d’articular-se d’acord amb
la tendència catalana a assimilar els
sons interdentals als sons alveolars. Les
introduccions castellanes que han fet
fortuna no poden ser analitzades al
mateix nivell que les denominacions
que han foragitat els topònims
genuïns, bàsicament per tal com les
introduccions castellanes han tri omfat
en aquells indrets on no existia mot
característic. Ara bé, aquesta lògica
s’escapça en l’instant que hom topa
amb la partida del Pantano, ja que la
paraula habitual que circula a l’interior
d’Ulldecona no és pantà, sinó pantano.
Però el lector estarà d’acord amb mi
que tota tendència té la seua excepció.

8. El problema de les duplica-
cions

Un entrebanc que sovinteja en
aquesta mena d’investigacions és el
de la duplicitat dels topònims. Arri-

bats a aquest punt, no s’ha de caure
en la temptació de concloure que
l’administració encarregada de l’enre-
gistrament ha comès una errada. En
realitat, en aquests casos de duplica-
ció nominal succeeix que la mateixa
etiqueta s’utilitza com a macrotopò-
nim i com a microtopònim. Així, ben
segurament hom podrà documentar
l’existència d’una gran àrea i alhora
d’una subpartida que ostenten una
qualificació idèntica. El cadastre de
1934 apel·la a tres zones conegudes
amb el nom de partida de les Senio-
les, encara que en dos dels casos vol
significar que es tracta de subpartides
i no pas d’una partida global.

Encara cal anotar que una altra
manera de generar duplicacions es basa
en l’exercici de realitzar pluralitzacions.
El cadastre de 1814 il·lustra aquesta
conjuntura a la perfecció, per la qual
cosa es troba la partida de l’Esquarte-
rada al costat de la partida de les
Esquarterades o bé la partida de la Plana
al costat de la partida de les Planes. Les
pluralitzacions s’expliquen a partir d’un
mecanisme que s’activa en el parlant
des del moment que mira de transme-
tre el nom de la partida a les finques
que s’hi apleguen; en conseqüència, les
finques de la partida de l’Esquarterada
necessàriament han de passar a ano-
menar-se les Esquarterades. Un cop el
nom metonímic adquirisca prou perso-
nalitat, es veurà prou facultat per a des-
plaçar el nom original o, si més no, dis-
minuir-ne els límits tradicionals.

S’ha d’anar molt amb compte de no
confondre les duplicacions provinents
de l’aplicació dels recursos expressius
propis de la parla amb alguna de les
que s’han originat en temps relativa-
ment recent a redós de l’administració.
L’exemple paradigmàtic de la duplica-
ció forçada i equívoca el representa el
cas de la paraula castell. A Ulldecona,
existeixen un castell emmurallat –al lloc
on s’havia assentat la població primitiva
abans de desplaçar-se fins a la foia–, la
partida del Castell i el barri Castell. La
partida del Castell es correspon, lògica-
ment, amb tota aquella àrea la perso-
nalitat de la qual ve definida per la
presència del castell medieval, mentre
que el barri Castell no és altra cosa que
un nucli de població escassa depen dent
d’Ulldecona. Val a dir que, fruit de la
relació entre l’agregat i la vila, el barri
Castell ha rebut el motiu de barri Cal-
ces –com més veïns... En l’actualitat,
s’ha instal·lat el costum de designar

per escrit el barri Castell utilitzant el
mot Castell sense cap altre indicador,
la qual cosa no deixa de constituir un
contrasentit que pot comportar equí-
vocs evidents. En la paperassa oficial,
crec que hom ha d’assumir la regla de
distingir amb claredat entre el monu-
ment i el barri Castell, igual com en la
llengua parlada.

9. La supressió de l’article 
determinat

Esbrino també una tendència a la
supressió de l’article determinat en
topònims que tradicionalment l’havien
ostentat. Esdevé força indicatiu de l’es-
tat de coses real el fet que la supressió
denunciada es produïsca únicament en
els documents que genera l’administra-
ció. És a dir, els usuaris de la llengua
mantenen la vitalitat de l’article deter-
minat en les seues manifestacions orals.
Per ventura, l’explicació que pot donar
compte d’aquesta preferència per la
caiguda de la partícula determinadora
de certs topònims s’hauria de centrar a
subratllar la difusió de la idea que la
forma resultant pareix més culta que no
pas la forma original. En essència, s’ha
instal·lat a casa nostra un prejudici que
deriva de factors diversos, no sempre
coincidents. Així, doncs, la voluntat de
privilegiar Sénia en detriment de la
Sénia respon únicament al desig d’es-
borrar al màxim la petja rural que el
nom del poble del Montsià conté.
Sense l’article, el topònim coneix una
individualització, mentre que en cas
contrari corre el risc d’assimilar-se a una
conjunt de sénies, tan sols una de les
quals fóra objecte de la visita del par-
lant. Malgrat la tendència oficial, és
molt difícil que algú accepte la grama-
ticalitat de *Vaig a Sénia. Els nuclis que
depenen d’Ulldecona han portat tradi-
cionalment l’article determinat, de ma -
nera que llevar-los-el de la denominació
administrativa constitueix una tendèn-
cia del tot errònia: la Miliana, els Valen-
tins i les Ventalles. Amb tot, els casos en
què s’escull Miliana, Valentins i Venta-
lles no responen tant a l’intent d’esbo-
rrar els rastres rurals inherents com al
convenciment que la inserció de l’arti-
cle s’entén en qualitat de vulgarisme.
La idea que el topònim amb l’article no
s’ha d’acceptar dins el registre estàn-
dard no deixa de ser una influència del
castellà que, traduïda al català, esdevé
un deix culte absolutament fals que no
afavoreix gens ni mica la normalització
del nostre idioma.
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Remarca final sobre la uto-
pia de la sistematització
absoluta

A pesar de les reflexions efectuades
fins ara, el lector ha de comprendre que
la investigació enclou un parany en ella
mateixa. Hom s’ha d’adonar que la sis-
tematització cercada no sempre es pro-
dueix. Igualment, ocorre sovint que no
tots els indrets tenen un nom inequí-
voc. Per això, a l’hora de realitzar estu-
dis to po nímics hom ha de predisposar-
se a ser flexible en aquells indrets on la
flexibilitat esdevé necessària. Aquesta
flexibilitat ha d’anar acom panyada,
també, d’una desconfiança envers els
fons documentals de l’estil dels cadas-
tres. Si bé les actes notarials palesen la
voluntat de ser aclaridores d’una situa-
ció per l’interès que cadascun dels
aspectes de la realitat estiguen organit-
zats, els cadastres coixegen en molts
punts. Això no obstant, la lectura d’al-
guns dels més significatius demostra
que solen respectar la globalitat, encara

que (com a conseqüència de la manca
de rigor) el detall acostuma a trontollar.
En concret, i com a regla general, els
cadastres comencen a fer fallida en el
punt i hora que hom es disposa a dava-
llar fins a les particularitats. Aleshores
és necessari el consell de la gent del
camp, coneixedora del terme, per a de -
tectar les errades. Les entrevistes per-
sonals, però, posen en evidència un ele-
ment que d’entrada hom ja pot
sospitar: la quadrícula dissenyada da -
munt el paper no coincideix amb la rea-
litat. L’administració s’ha limitat a cobrir
els expedients requerits i d’aquí ve que
s’haja esforçat a marcar de forma inva-
riable els indrets inicial i final de cada
partida. En la pràctica, les parcel·lacions
oficials no gaudeixen de tanta infal·libi-
litat com vol reflectir el paper i, sovint,
és de més utilitat prendre un lloc fix
com a referent per tal de situar els
topònims damunt un mapa i, sobretot,
damunt el terreny. La manca de rigor
comporta, doncs, un inconvenient d’a-

bast superior: la documentació no
recull el conjunt de topònims de la
localitat, per la qual cosa cal advertir
que no hi són tots els noms que ho
són ni ho són tots els noms que hi són.
En conseqüència, l’estudi (mínimament
competent) de la toponímia es revesteix
d’una gran complexitat. I l’intent de
cercar-ne el desllorigador provoca que
l’onomàstica s’haja de transformar en
un coneixement in  ter       disciplinar, o sia en
un coneixement que no es re duïsca tan
sols a la lingüística, sinó que aplegue
nocions de literatura oral i popular, els
costums i les tradicions, la religiositat i
la superstició, la història, la climatolo-
gia, la hidrografia i l’orografia, a fi i
efecte de posar-les en relació. I així s’o-
bre la porta a la reflexió al voltant de
la necessitat d’un coneixement inter-
disciplinar que fonamente els estudis
onomàstics i, en concret, els estudis
toponímics.u
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