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«Tant els promotors 
del treball, com 
l’autor, eren i són 

ben conscients que les possi-
bilitats de fer un treball de les 
característiques ressenyades 
implicava no solament un es-
forç considerable, sinó que no 
es podia ajornar per més 
temps, perquè qualsevol in-
vestigador sap que les fonts 
orals, quan de toponímia es 
tracta, han entrat dins l’espiral 
de l’agonia, una desgràcia 
col·lectiva que ja va ser anun-
ciada des de fa un bon grapat 
d’anys. Pràcticament ja hi 
som! Queden, però, encara, 
els escapolons d’alguns lustres 
per remar contra un corrent 
que, cada vegada més impe-
tuós, ens acosta al salt esfere-
ïdor de l’abisme. Després de la 
caiguda, ens espera només el 
conhort del silenci groc dels 
arxius.»

Així s’expressa Cosme 
Aguiló en el seu nou llibre La 
toponímia de la costa d’Artà, 
i té tota la raó del món: els 
topònims són un bé cultural a 
preservar i cal recopilar-los 
abans no s’esfumin per sem-
pre més de la memòria dels 
parlants que els coneixen.

L’autor ha fet un gran tre-
ball de camp i l’ha estructurat 

en tres blocs: els textos intro-
ductoris (precedents, metodo-
logia, transcripció, història de 
la recerca, relació d’infor-
mants), el corpus toponímic 
(que és la part més extensa) i 
un interessant resum final 
(classifi cació dels topònims, 
notes sobre el parlar d’Artà, 
estudi lingüístic dels topò-
nims, topònims procedents de 
fonts escrites, conclusions, 
índexs, bibliografia), a més 
d’uns mapes encartats i uns 
atles en un disc compacte que 
va adjunt al llibre. 

Criden l’atenció moltes co-
ses, però en aquesta ressenya 
n’assenyalarem solament unes 
quantes. Per exemple, la gran 
quantitat de topònims amb va-
lor diminutiu, especialment 
del component genèric i algun 
cop també de l’específi c (Are-
nalet, Barqueta, Bufadoret, 
Caleta, Caló, Caseta, Caste-
llet, Claperet, Collet, Coveta, 
Covitxol, Escaleta, Estanyol, 
Estanyolet, Falconereta, Fara-
llonet, Galleric, Illotets, Jau-
met, Jaumeta, Jonquereta, 
Morell, Morret, Ombreta, Pe-
nyalet, Pesquereta, Platgeta, 
Porcella, Pouet, Punteta, Ra-
conet, Regateta, Regueró, Ro-
queta, Roquetes, Tenebrelles, 
Terradet, Troneta, Ullalet), la 
suggerent etimologia d’alguns 
topònims (p.e., Caloscamps < 
Ca[la] los Camps; na Mico-
lava < de l’antropònim Mico-
lau, per Nicolau; n’Espellaa-
varques < «nom metafòric 
personalitzat i basat en la di-
fi cultat de transitar per un lloc 
que estripa la pell del calçat 
en caminar-hi»; sa Punta de 
ses Sopes < «el determinant 
del topònim fa referència a la 
facilitat en [amb] què hom hi 
capturava peix, ja que sempre, 
amb bona mar, n’agafaven el 
sufi cient per a poder cuinar 
una greixonera de sopes»; 
s’Enrocador < roca, «indret 
abrupte en el qual les cabres 
s’encastellen quan els cans del 
caçador les persegueixen»), 
quatre topònims que vénen 
d’antropònims semítics (Fer-
rutx, Alis, Matzoc i Brafi ) i, 
encara, topònims motivats per 
la inestabilitat i la sonoritat 
(Pedra-que-es-mou i Pedra-
que-sona, respectivament).

Al marge dels topònims, 
en les generoses explicacions 
de cada un, Aguiló fa ús del 

seu fecund i ric llenguatge i 
deixa anar, de tant en tant, 
paraules i expressions bellís-
simes, com els verbs capguai-
tar («per damunt de la vege-
tació arborescent capguaiten 
les cases»), sotaiguar («sem-
bla que era una roca sotai-
guada en sa major part»), 
acubar («per tal que la terra 
amb què es tapa finalment no 
acubi el foc») i migpartir 
(«una punta de còdols que 
migparteix l’Arenalet de na 
Clara»), els adjectius grope-
llut -uda («superfície molt 
gropelluda») o gropellós -osa 
(«per un rost gropellós») i 
barraquer -a («vegetació bar-
raquera»), el substantiu cam-
buix («hi ha poques palmeres, 
però ça i lla capguaita entre el 
cambuix de les gramínies al-
gun peu d’estepa joana») i 
l’expressió endur-se la doma 
o, segons el DCVB, dur-se’n 
la doma (cast. llevarse la 
palma; «entre els seglars que 
viuen en comunitat, se’n duen 
la doma els ermitans»); com 
tampoc no es cansa de citar 
espècies vegetals amb les de-
nominacions populars pròpies 
de l’àrea estudiada, i espècies 
de peixos. Carles Domingo, 
l’estudiós dels noms de les 
formes de relleu, trobarà en 
aquest llibre mostres interes-
sants, com ara bètol (pedra 
més alta que ampla, petit 
torm), tallserrat, turmassot, 
tenassa o planera (roca a flor 
d’aigua), sobam (= penya-se-
gat), cocó, tur, culàrsega, ca-
dolla, galter, ròcol (còdol 
gros), llova (= llosa), etcètera. 

Com si, en les descripci-
ons, l’autor volgués imitar els 
molts topònims amb valor di-
minutiu enregistrats, obser-
vem també l’abundant ús de 
mots amb idèntica caracterís-
tica (anotem-ne alguns que no 
han sortit en la llista de topò-
nims anterior): badieta, badi-
ola, banyereta, calonet, cami-
noi , coconet , entradeta , 
escaló, escullet, freuet, illotó, 
peninsuleta, planadeta, pla-
nell, platjola, portet, portella, 
redolet, serradet, tiranyet, 
torrentell, turmassolet... 

Finalment, anotem alguna 
grafia que caldria corregir i 
algun castellanisme que cal-
dria substituir: «en el llisà hi 
ha un petit cocó» (p. 66) ha de 
ser «en el llisar ...» (també a 

la p. 236); «les sorgències 
d’aigua dolça» (p. 292) ha de 
ser «les surgències d’aigua 
dolça» (escrit també amb «o» 
apareix en altres pàgines del 
llibre); «quarentena» (p. 324) 
per «quarantena»; «una es-
cala de cargol empotrada en 
el mur» (p. 256) per «encas-
tada». També caldria evitar 
l’afirmació que -ari actua de 
sufix en el mot vicari. 

Per acabar, encara dues 
curiositats que trobem en 
aquest llibre de Cosme Aguiló 
i que desconeixíem (com tan-
tes altres coses): la interjecció 
mamellara (en el DCVB, va-
mellara), procedent de l’ex-
pressió ‘vejam ell ara!», amb 
el significat de ‘no et preocu-
pis’, ‘ja ho crec’, i el femení 
de Cosme –patronímic del 
nostre autor– que és Cos-
mena. 

En resum, es tracta d’un 
volum de 382 pàgines amb 
molta informació, fruit d’un 
treball seriós i documentat. u
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