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LÈXIC

Es jonquet
Andreu Salom i Mir

Un dels mots catalans que han donat 
més tirada, pel que fa a la forma-
ció de noms de lloc (topònims) i 

de persona (antropònims), és jonc, nom 
d’una planta que, com sabem, creix en 
llocs frescals, en llocs d’aigua. D’aquesta 
planta juncàcia de diferents espècies del 
gènere Juncus —vocable llatí del qual 
prové la forma catalana, a més d’altres 
mots que en deriven, com jonquera (o 
junquera), joncar, jonquerol i jonquet, 
que defi nim com a llocs on abunden els 
joncs, i juntament, encara, amb algunes 
plantes semblants, com la jonca, la jonça, 
la jóncera i la joncosa— han pres el nom, 
signifi cativament, nombrosos topònims i 
antropònims d’arreu del país.

Poblacions, o indrets, com la Jon-
quera, Jonqueres, Joncadella, Joncar, 
Joncet, Jóncols o Jónculs, Joncosa o 
Juncosa, Jonqueroles, Jonquerol i Jon-
quet, també existents, gairebé tots, com 
a llinatge, són un bon exemple de la rica 
onomàstica vària a què ha donat lloc 
el vocable esmentat. Joan Coromines 
assenyala al respecte que «pertot devia 
designar primitivament un joncar, un 
matisser o una tirallonga de joncs, que 
és el que escau a la denominació d’un 
riuet o barranc [...]».

Per la seva banda, Josep Pla, en una 
de les seves narracions curtes, escriví 
el següent: «Conec les cales de Cap de 
Creus des de fa uns quants anys, i si algú 
tingués l’amabilitat de preguntar-me 
quin és l’indret d’aquest impressionant 
paratge que m’agrada més diria que el 
Jonquet —o Es Jonquet, per dir-ho com 
la gent del país— em té el cor robat». I 
afegeix: «[...] La curiositat del Jonquet és 
aquesta: la mar penetra per l’embut obert 
per la riera entre les dues parets i puja 
molt endins, riera amunt, fent com un 
petit fi ord que és una pura delícia extasi-
ada. L’aiguabarreig de la mar i el torrent 
té molt poca profunditat, de manera que 
el Jonquet presenta el curiós fenomen 
geogràfi c d’una platja en formació [...].»

Podem pensar, doncs, que els repo-
bladors catalans d’origen empordanès 

que s’establiren, d’antuvi, a la banda 
de ponent de la Ciutat de Mallorca, al 
promontori on, originàriament, s’aniria 
(con)formant el raval de Santa Catalina, 
donaren, justifi cadament, el nom de es 
Jonquet, per les característiques prò-
pies del terreny, al primer establiment 
de nous colons que hi hagué a la zona. Si 
tenim en compte el que diu Coromines, 
quan parla d’indrets on trobem un riuet 
o un barranc en què hi ha una tirallonga 
de joncs i, a vegades també, una petita 
platja, fóra lògic que el lloc esmentat, 
a tocar de l’embocadura del torrent de 
Sant Magí, fos aviat conegut com es 
Jonquet, que adquiriria la seva fesomia 
més coneguda amb els seus molins, 
documentats ja en el segle xiv. Era, 
precisament, a la vorera del Jonquet, a 
la seva plajola avui desapareguda, on 
els petits cataliners, sempre descalços, 
solien trescar, ocupats en la pesca a l’art 
o remant en petites pasteres mig contra-
fetes per a pescar amb volantí.

Es Jonquet cataliner, un petit barri 
emblemàtic de gent esforçada, sana, 
senzilla i riallera, tingué sempre una 
fesomia molt particular. En el darrer 

terç del segle passat, després de la cons-
trucció del gegant cimentat, del Passeig 
Marítim, veié alterat d’una manera 
decisiva el seu caràcter, fi ns al punt que 
ara viu totalment d’esquena a la mar. Ja 
no existeix la platja des Jonquet, i s’ha 
estroncat, tal vegada per sempre, una 
continuïtat i, potser encara, una identi-
tat i unes arrels. ◆
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