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Antecedents
El proppassat 29 d’octubre es va presentar el Nomenclàtor

oficial de toponímia major de Catalunya a la seu de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. Des del punt de vista històric, hi ha
un antecedent en la tasca d’oficialització de la toponímia ca-
talana, almenys pel que fa a l’àmbit municipal; concreta-
ment es tracta de la llista dels noms de municipis de Cata-
lunya que la Generalitat de Catalunya encarregà per decret
del 20 d’abril de 1931 i que la Secció Filològica encomanà
a una ponència formada per Pompeu Fabra, Josep M. de Ca-
sacuberta, que era el director de l’Oficina de Toponímia i
Onomàstica (creada l’any 1921), i Joan Coromines, que
col·laborà en aquesta oficina.

A partir d’aquesta llista i a mesura que fou legalment pos-
sible, els municipis que presentaven alguna forma en la seva
denominació oficial que divergia de la lingüísticament cor -
recta, per regla general, van resoldre aquestes diferències;
recordem en aquest sentit els canvis de Villanueva y Geltrú
per Vilanova i la Geltrú, San Quirico de Besora per Sant Quir-
ze de Besora o Bañolas per Banyoles. Però alguns municipis
no han consentit d’efectuar-hi cap correcció en aquest sen-
tit, de manera que avui encara presenten en la seva deno-
minació formes incorrectes, com Torrelavit per Terrassola i La-
vit, Barà per Berà, Lladó per Lledó, etc.

El projecte actual
Amb la finalitat d’esmenar oficialment aquestes formes

incorrectes, a proposta de la Comissió de Política Cultural,
el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 563/V, de
7 de maig de 1998, del Parlament de Catalunya per la qual
encarregava al Govern l’elaboració, amb la col·laboració de
l’Institut d’Estudis Catalans, d’un Nomenclàtor oficial de to-
ponímia major de Catalunya, que, a més dels noms de caràc-
ter territorial (comarques, parcs naturals), havia de com-
prendre principalment els nuclis de població (municipis i
veïnats), els elements arquitectònics singulars de caràcter
monumental (per exemple, monestir de Poblet, castell de Re-
quesens), els orònims (el Montsec) i hidrònims (el Segre) més
importants, i també les vies de comunicació bàsiques (túnel
del Cadí, aeroport de Barcelona). 

Al mateix temps demanava que, un cop publicat aquest
nomenclàtor oficial, els ajuntaments dels municipis que tin-
guessin una denominació oficial lingüísticament incorrecta
modifiquessin aquesta denominació.

El compliment estricte d’aquesta resolució hauria comprès
un nombre aproximat de 5.000 topònims, però des de la
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques es va con-
siderar que les necessitats socials modernes requereixen un
reconeixement oficial de la toponímia normativa més enllà de
les denominacions estrictes dels municipis i de les entitats me-
nors reconegudes, com són la cartografia oficial i privada, les
obres de referència, guies de viatges i de navegació, llibres
de text i altres obres similars, i també la retolació.

Objectiu
Per a respondre a aquestes necessitats, la Comissió cre-

ada per a portar a terme aquest obra va decidir d’ampliar-
la de manera que el Nomenclàtor oficial de toponímia ma-
jor de Catalunya inclogués finalment gairebé 40.000
topònims i es va fixar d’antuvi com a termini de realització
el mes de maig de l’any 2000, termini que s’ha anat ampliant
com a conseqüència del major abast de l’obra realitzada fi-
nalment. Aquesta toponímia es considera oficial des del mo-
ment de la seva publicació, per la qual cosa el Govern a par-
tir d’aquest moment ha d’emprendre les mesures necessàries
perquè la toponímia de tota la cartografia, de les obres de
referència, dels llibres de text i de la retolació s’ajusti a la de-
nominació que figura en el nomenclàtor.

Han participat en aquest projecte, dirigit per la Direcció
General de Política Lingüística, l’Institut Cartogràfic de Ca-
talunya (ICC), els departaments de Cultura, de Governació i
Relacions Institucionals, d’Economia i de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Ca-
talunya, a més de l’Institut d’Estudis Catalans per mitjà de
l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica (OdO). 

El nomenclàtor oficial té una presentació d’abast muni-
cipal i de caràcter cartogràfic, és a dir, que consta d’un mapa
per a cada municipi –en el qual s’inclou la toponímia cor -
responent– , així com d’altres dades de tipus geogràfic i es-
tadístic, com ara extensió en quilòmetres quadrats, pobla-
ció, etc. I, a més, al final hi ha una llista general que recull
els topònims inclosos en tots els mapes de l’obra.

L’Institut d’Estudis Catalans 
i el Nomenclàtor oficial

La participació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que ja
apareixia esmentat explícitament en la Resolució del Parlament
de Catalunya que encarregava al Govern de la Generalitat de
Catalunya la realització d’aquest Nomenclàtor oficial, tenia
la finalitat de garantir que els topònims inclosos en el no-
menclàtor oficial presentessin la seva forma ortogràfica cor -
recta segons la normativa lingüística de el IEC, que és, segons
la Llei 8/1991, del 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de
l’Institut d’Estudis Catalans, l’autoritat acadèmica encarre-
gada de fixar la normativa general de la llengua catalana.
Aquesta participació de el IEC s’ha portat a terme per mitjà
de l’OdO, que ha estat l’encarregada de realitzar la tasca de
revisió normativa de la toponímia del nomenclàtor.

D’acord amb aquesta funció normalitzadora, un dels ob-
jectius del projecte era aconseguir solucionar els casos dels
noms de municipis que encara avui presenten una forma ofi-
cial que és lingüísticament incorrecta (com Figaró* en lloc
de el Figueró o Rialp* en lloc de Rialb), que és un aspecte
que resulta difícil de resoldre, atesa la legislació vigent, per-
què des del punt de vista legal, si bé la Llei 1/1998, de 7 de
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gener, de política lingüística, en l’article 18 referent a la to-
ponímia, en el punt 1 diu que «Els topònims de Catalunya
tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la
normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excep-
te els de la Vall d’Aran, que tenen l’aranesa», el punt 2 es-
tableix que «La determinació de la denominació dels muni-
cipis i les comarques es regeix per la legislació local» (que
determina que els canvis de denominació s’han de fer a
instància de l’ajuntament corresponent), i el 3 que «La de-
nominació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població
de tota mena correspon als ajuntaments». I com que no
s’ha exigit als ajuntaments que presentaven formes incor -
rectes que aquestes fossin esmenades, aquestes continuen
vigents en els casos com Lladó i Barà, en què els ajuntaments
respectius s’han negat a efectuar la correcció, com comen-
tem més endavant.

Desenvolupament del
treball del Nomenclàtor

Per a l’elaboració d’a-
questa obra, es van crear el
12 de juny de 1998 una co-
missió, presidida pel director
general de Política Lingüística,
de la qual formaven part els
responsables de les institu-
cions i conselleries implicades
en el projecte, i també un
grup de treball que coordinés
les feines de realització.

Una vegada acabada la
primera fase de revisió i cor -
recció de la toponímia, el 2
d’abril del 2001, es va dissol-
dre la Comissió per a la rea-
lització del Nomenclàtor ofi-
cial de la toponímia major de
Catalunya i es va constituir la
Comissió de Toponímia de
Catalunya, que s’ha fet càrrec
de la darrera fase del no-
menclàtor –la consulta als
ajuntaments i la publicació
del nomenclàtor– , a més de
les altres funcions assignades
a aquesta comissió.

Primera fase: distribució del material 
i recerca bibliogràfica

Aquest nomenclàtor no ha partit, com en altres casos,
d’una recerca toponímica sobre el territori sense tenir en
compte cap informació prèvia, sinó que ha consistit a revi-
sar, comprovar i corregir la informació de la base de dades
toponímica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). No
ha estat, tanmateix, només una feina de revisió des del punt
de vista bibliogràfic i documental, sinó que s’ha basat so-
bretot en el coneixement del territori, un aspecte en què ha
estat fonamental l’excel·lent tasca portada a terme pels tèc-
nics de la xarxa territorial del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (CPNL) i la informació aportada pels nombro-
sos col·laboradors i estudiosos al llarg del territori.

Relació amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya
Entre el mes d’octubre de 1998 i el mes de desembre de

1999, l’ICC va enviar a l’Oficina d’Onomàstica el material de
base que havia de servir per a la realització del nomenclà-
tor oficial. Concretament, en aquest projecte es va partir
d’una selecció de la toponímia dels mapes de l’escala
1:50.000. Així, durant aquest període l’ICC va trametre les
llistes comarcals –que incloïen els gairebé 40.000 topònims
que integren aquest nomenclàtor– , les quals anaven acom-
panyades dels mapes comarcals corresponents, en què se si-
tuaven aquests noms propis de lloc.

Relació amb el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 

Una de les funcions fonamentals de l’OdO en la realitza-
ció d’aquest projecte va ser
enllaçar la tasca de l’ICC i la
del CPNL: es va tractar, en pri-
mer lloc, de distribuir entre els
diversos centres del CPNL el
material facilitat per l’ICC; en
segon lloc, de determinar les
modificacions necessàries a
partir de la informació facili-
tada o sol·licitada al CPNL; i, fi-
nalment, de retornar a l’ICC
una proposta de correccions,
addicions i supressions res-
pecte de la llista inicial, pro-
posta que es va confegir a
partir del treball realitzat en
col·laboració amb els tècnics
del CPNL.

La col·laboració amb el
CPNL es va iniciar amb una reu-
nió informativa amb els direc-
tors de tots els centres de nor-
malització lingüística, que va
tenir lloc a Barcelona el 27
d’octubre de 1998. A partir
d’aquell primer contacte, i a
mesura que es va anar rebent
la informació de base des de
l’ICC, l’OdO va fer una trente-
na de reunions repartides per
tot Catalunya, d’acord amb

l’organització territorial dels centres del CPNL, en què en al-
guns casos també van participar estudiosos locals, membres
dels centres d’estudis comarcals, etc., tant amb la voluntat
d’aconseguir una informació més acurada, com una partici-
pació real i activa de les persones coneixedores de la topo-
nímia i la realitat geogràfica del país.

En aquestes reunions, a més de lliurar el material cor -
responent a cada comarca, es van realitzar les sessions for-
matives per als tècnics del CPNL sobre la feina que aquests
havien de portar a terme, unes sessions que van resultar in-
dispensables atesa la manca de formació dels tècnics en
aquest àmbit concret, ja que l’onomàstica és una matèria que
no s’inclou en la majoria de programes universitaris de filo-
logia catalana. I, en alguns casos, encara es va haver de fer
una segona reunió, més aprofundida, atesa la complexitat
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de la tasca encarregada als tècnics del CPNL i també a con-
seqüència dels dubtes que anaven sorgint a mesura que s’a-
nava realitzant el treball.

D’una manera paral·lela, durant aquesta primera fase
des de l’OdO es va anar fent l’estudi bibliogràfic de la topo-
nímia inclosa en aquest projecte; mentre que, com acabem
de veure, els tècnics del CPNL realitzaven la feina de camp
(comprovació de l’existència dels topònims, de la seva pro-
núncia, de la localització, etc.), una tasca delicada que van
fer d’una manera molt acurada i que, en alguns territoris,
amb una toponímia molt nombrosa, va comportar una de-
dicació i un esforç molt grans.

Segona fase: elaboració d’una proposta 
de modificacions i correccions

Posteriorment, en una segona fase, es va anar rebent
d’una manera progressiva la feina realitzada pels tècnics del
CPNL. Aquesta informació es va contrastar amb les dades de
caràcter bibliogràfic i documental aplegades simultàniament
per l’OdO. La confrontació de la informació de camp i la de
caràcter bibliogràfic va generar dubtes i consultes diverses,
per la qual cosa es va organitzar una segona tanda general
de reunions de treball amb els diferents centres del CPNL a
fi de poder acabar de resoldre els casos pendents. 

Finalment, una vegada resolts els darrers dubtes, es va
elaborar una proposta de canvis i una altra d’addicions per
a cada comarca, les quals es van trametre a l’ICC amb la cor -
responent localització de cada modificació i de cada afegit
en els mapes comarcals. Així, durant el procés de revisió es
van analitzar 40.153 topònims i l’OdO va proposar 6.718 co-
rreccions i 1.350 addicions.

Etimologia dels noms dels municipis
A part de la tasca de revisió toponímica, la Comissió per

a la realització del nomenclàtor va decidir que, entre les da-
des informatives diverses corresponents a cada municipi i co-
marca, s’hi inclogués l’etimologia, d’una manera concisa,
del nom corresponent, feina que durant aquesta segona
fase es va anar realitzant al mateix temps que s’anava fent
la revisió de la toponímia. Aquesta ha estat una tasca espe-
cialment laboriosa, per a la qual ha calgut establir uns cri-
teris metodològics, ja que s’ha partit de la forma documen-
tada més antiga –dada que sempre hi ha estat inclosa–  i
s’hi han tingut en compte totes les propostes etimològiques
aparegudes en obres de caràcter científic, tant en els reper-
toris generals com en l’Onomasticon Cataloniae.

Última fase: consulta als ajuntaments 
A partir de la incorporació d’aquestes correccions, l’ICC

va confegir les llistes dels topònims inclosos en el no-
menclàtor ordenades municipalment, les quals es van enviar
a partir del mes d’octubre del 2001 als ajuntaments corres-
ponents, d’una banda, per informar-los dels topònims del seu
municipi que havien d’aparèixer en el nomenclàtor i, de l’al-
tra, perquè aprovessin els que corresponien a noms de nu-
clis de població, sobre els quals legalment els ajuntaments

tenen competència d’acord amb l’article 18 de la Llei 1/1998,
del 7 de gener, de política lingüística. 

En aquesta darrera fase, que es va allargar des del mes
d’octubre del 2001 fins al mes de maig del 2003, atesa la
complexitat de la tramitació d’aquest últim procés, es van
rebre les respostes de més del 70 % dels municipis, que van
generar més correccions de diversos tipus (correccions or-
togràfiques, canvis de nom, addicions, canvis de localitza-
ció, modificacions de categoria geogràfica, supressions,
etc.). I, finalment, durant el mes de juliol es va revisar l’ín-
dex toponímic, que inclou els gairebé 40.000 topònims to-
tals del nomenclàtor oficial, amb la voluntat de recollir les
valuoses propostes dels tècnics del CPNL, dels ajuntaments,
dels estudiosos i dels nombrosos col·laboradors i informa-
dors locals.

Consideracions finals
A partir de la publicació del Nomenclàtor oficial de la

toponímia major, Catalunya disposa d’una obra de re-
ferència que conté gairebé 40.000 topònims amb la seva
forma catalana. Aquest nomenclàtor, atès el seu caràcter
oficial, ha de permetre a partir d’aquest moment que la
cartografia, les obres de referència, la retolació, els llibres
de text, les guies turístiques, etc., puguin i deguin incor-
porar la toponímia correcta en català, de manera que no
es pugui adduir, com fins ara s’ha fet sovint, la manca
d’existència d’una toponímia oficial com a excusa per a ne-
gligir l’ús de les formes catalanes correctes i substituir-les
per formes prenormatives o errònies. 

Tanmateix, un altre dels grans objectius d’aquest projec-
te no s’ha pogut assolir: el plantejament inicial tenia la in-
tenció de permetre, o almenys facilitar, la correcció dels onze
noms de municipis de Catalunya que presenten una deno-
minació incorrecta des del punt de vista de la normativa lin-
güística de l’Institut d’Estudis Catalans1. En el desenvolupa-
ment d’aquest projecte, però, no s’ha aconseguit la cor recció
de cap dels noms d’aquests municipis. Contràriament, la re-
dacció final de la Llei 1/1998, que, en l’article 18, atorga als
municipis la competència no solament del nom del munici-
pi –que hauria de fer referència a l’elecció del nom, però no
a la seva forma ortogràfica– , sinó també del nom dels nu-
clis de població de cada terme municipal, ha comportat la
inclusió en el nomenclàtor oficial de més de cent cinquan-
ta noms incorrectes ortogràficament o inadequats a la tra-
dició toponomàstica catalana, malgrat que des de l’OdO es
van redactar més de cent informes tècnics sobre les formes
toponímiques adequades. D’aquesta manera, tots aquests
noms, lingüísticament improcedents, apareixen finalment en
el nomenclàtor destacats gràficament amb un asterisc per-
què es consideren incorrectes segons els criteris de l’Institut
d’Estudis Catalans, o de l’Institut d’Estudis Aranesi en el cas
de *Baqueira per Vaquèira. 

Malgrat aquests defectes, que només afecten una míni-
ma part del conjunt, considerem que aquest nomenclàtor és
una obra ben interessant i valuosa per a la normalització de
la toponímia de Catalunya, incloent-hi la Vall d’Aran.¨

1. Cabassers (i no Cabacés*); Campmany (i no Capmany*); Castell i Platja d’Aro (i no Castell-Platja d’Aro*); el Figueró i Montmany (i no Figaró-Mont-
many*); Lledó [d’Empordà] (i no Lladó*); Maçanes (i no Massanes*); Navars (i no Navàs*); Rialb (i no Rialp*); Roda de Berà (i no Roda de Barà*); Ter -
rassola i Lavit (i no Torrelavit*), i Vulpellac, Fonteta i Peratallada (i no Forallac*).


