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C o l · l e c t i u s amb e l s u f i x -KTUM -«TA
COL·LECTIUS D'ÀLBER
Albereda
El substantiu albereda 'lloc plantat d'àIbers' es troba
estès per tot arreu del domini lingüístic coa a non comú, a
vegades designant el tipus d'agrupació vegetal que es fa a
ies riberes, encara que aquestes agrupacions també estiguin
conpostes per altres arbres 1 plantes a nés de l'àlber (vegeu
la definició que la GEC s.v. en dóna con a associació
geobotánica).

Coromines

recollí

les

formes

aubireta

i

aubereta "amb consonantismo mossàrab conservat" al Priorat
(Ulldemolins i la Vilella Baixa), formes iguals, en aquest
aspecte de la conservació de la -T- intervocálica, al topònim
Coll de la Tolxeta també en aquesta zona (cf. COROMINES 1971, pàg. 203, n. 8).

A més d'existir com a nom apel- latiu, Albereda està nolt
abundantment

representat

en

la

toponímia

de

la

zona

lingüística catalana.
En textos antics albereda es troba àmpliament documentat
1 apareix representat tant com a non apel* latiu con també con
a topònim. La primera docunentació que n'hem recollit aquí és
de l'any 960; en una donació del conte Borrell del castell de
la Roqueta (Sant Martí de Tous, Anoia), es menciona con a
línit del castell una albereda i no és clar que es tracti
d'un topònim, bé que a Sant Martí de Tous hi ha una torre i
una masia dites 1'Albereda

(cf. GEC s.v. Albareda, 1' i

TURULL - 1991, pàg. 43):
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960 CPoblación 6, pig. 11: et affrontât Ipso
kastro quod vocabulum est Rocheta ... de orientis
in terrain i o de fovos ad ipsa Albareda ... de
circio pervadit ad ipsa Albareda quod superius
resonat contra orientis

El GMLC fa menció de set documents (entre 1043 i 1189)
en què apareix aquest terne amb valor col-lectiu, bé que en
nota s'adverteix que en alguns casos el not sembla ja usat
con a pretopònim o topònim; el document més antic és el
següent:

1043 CSCugat XI 564, pàg. 227: Et est ipsa
terra e vineas in comitatu Barch., in Cállense, in
terminio de ipsa Tapia. Et affrontât ... de parte
orientis in ipsa strada qui pergit de s. Maria de
Calles ad ipsa turre et ad albareda

És evidentment un nom comú en l'exemple d'un diploma de
1142, de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, on apareix en plural
en una enumeració d'elements que conté una certa propietat al
VflX JLfSS •

1142 ACA Ramon Berenguer IV, nfi 146: est
autem nostra prephata hérédités, honor, domos,
mansos, terras et uineas cultum et heremum cum
ruuiris et albaredes cum arboribus divers! generis
in comitatu Barchinone in Vallensi

En canvi, el nom apareix també des de ben antic com a
topònim, fins i tot en alguns casos sense la presència de
l'article que indicaria el seu origen en un apel·latiu:
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S77
Baraut,
ActCUrgell
37,
pàg.
100
(consagració de Sta. Maria de Solsona): It primus
terminus da Iovale est ipsa villa de Guisallo
condam ... sextus autan terminus collocat se ln
ipsa (sic) collo de Albareda

c. 1050 Riu, St Llorenç dels Morunys 7, pig.
206: Et in AIbareda alaudem et vlneas

El col- lectiu a Iba reda és molt freqüent com a no* de
partides de terra. Pel tipus de formació vegetal que descriu
és natural que es trobi com a designació de cursos d'aigua;
a propòsit d'això volem mencionar el següent document de Sant
Cugat :

1172 CSCugat III 1083, pàg. 243: mansum illum
qui dicitur de Ruvira ... Affrontât autem: a parte
orientis in flumine de Anoia... a parte vero
circii in torrente qui dicitur de Albareda aive in
manso de Podio. Est autem predictus mansus in
chomitatu Barchinone, infra terminum kastri de
Subirats, iuxta domum quam vocant de Bellestar

nlDviGw

L'únic document antic on hem trobat aquest topònim fa
referència al Conflent; concretament es menciona Alberet en
un document de Cuixa de finals del segle ix com a nom d'una
muntanya, prop de la vila de Toes:

878 Abada1 ECuixà ap. 55, pàg. 155: ln
suburbio Elenense in valle Confluentana, in villa
Touete vel monte Albareto vel infra fines illarum
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Cal assenyalar que actualment existeix a Toès una masia
que porta aquest non (mas d'Alberet); el topònim actual
podria estar relacionat amb el topònim del document de 878.
Cal

destacar

en

aquest

cas

la

poca

presència

que

comparativament té aquest col- lectlu amb el sufix masculí si
el comparem amb el mateix nom d'arbre amb el sufix femení.

ARANYONET
Aranyonet és el nom d'un llogaret pertanyent avui en dia
al municipi de Gombrèn (Ripollès). El topònim apareix en
diversos documents del segle x i xi; així el 982:
982 DipCarol. II, pàg. 172: In comítatu
Cerdaniense, valle Lilitense ... villa Araionedo,
ecclesia cum decimis et primiciis, alodem quod
dicitur Liledo, et Genebredo
El mateix topònim apareix en dos documents de la Seu
d'Urgell, concretament en el testament de Fonc, ardiaca i en
la seva publicació sacramental. És interessant de reproduir
aquí els dos documents per tal com la grafia del primer no és
absolutament transparent:
1026 Baraut, DocUrgell 405 (Urgellia 4, pàg.
112) (testament de Ponç ardiaca): Et a sancta
Maria cenobli Riopullensis ipsum meum alaudem de
Aragonezo, casas, casalibus ...

1030 (orlg.) Baraut, DocUrgell 434 (Urgellia
4, pàg. 138) (publicació sacramental del testament
de Ponç ardiaca): Et concessit ad Sancta Maria
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cenobii Rivipolentis ipso suo a laude de Aragnoned,
casas, casalibus ...

La grafía del primer d'aquests documents podria fer
creure que es no tracta d'un

topònim amb el col·lectiu

procedent d'-rrun, però tanmateix el segon document és un
original mentre que el primer és només una còpia del segle
xiii : una grafia com la que presenta el primer document seria
inexplicable en un derivat d*-trow.

El topònim Aranyonet és, doncs, un col·lectiu en -et,
creat sobre el nom de planta aranyó, mot català de possible
origen cèltic (DECat s.v.).

ÀRGELAGUET

En els documents que hem examinat, Argelaguet apareix
només,

i en dates més aviat

tardanes, com

a cognom

de

diversos personatges.

1129 CSCugat III 895, pàg. 86: Presenti bus
atque futuris pateat qualiter devenerunt ad multa
placita Raimundis Mironis de Argelaget ...

1189 CSCugat III
Berengarii Dargelaged

1181, pàg.

318: Signum

Argelaguet continua essent actualment un cognom però no
hem

pogut

trobar

cap

topònim

corresponent

a

aquest

patronímic. El cognom apareix en diverses poblacions, entre
elles Caldes de Montbui (Vallès Occidental). Sembla que el
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Ramon Miró d'Argelaguet que apareix en el document de 1129
està també relacionat amb aquest poble (cf. MOREU - 1962,
pag. 29). Precisament l'Arqelaquet és el non d'une partida a
Caldes, però el topònim, coa explicà Moreu-Rey, deu procedir
del non d'un personatge amb aquest cognom.

AULIT

Con a nom comú au let procedeix d'iLiciTUW (derivat d'ILEX)
que ja troben testimoniat en Marcial i que suposa, en la seva
evolució fonètica cap al català, el pas de -lz- a -ui-.
Aquesta

llei

fonètica

explicada

per

Coromines,

que

l'exemplifica amb l'evolució de SAL ICE a saule, té vigència en
"un anpli territori que va des de la Vall de Ribes fins a
Pineda, en el Maresme, comprenent la Garrotxa, Osona i les
Guilleries" (COROMINES - 1971, pàg. 216). Aulet és encara
avui en dia un nom comú en alguns punts d'aquesta zona; és
dels pocs que, amb la forma masculina del sufix -ITÜM, té
actualment una certa vitalitat en català (vegeu dades de
l'ALDC en el capítol 11).

Ara bé, Aulet, d'altra banda, és el nom d'un castell i
d'una església (Sant Sadurní) al municipi de Sopeira (Alta
Ribagorça), just al línit de la zona on viu l'alzina i
evidentment molt lluny del territori que acabem de mencionar.
In documents antics del Pallars aquest topònim apareix molt
repetidament. Algunes de les formes que es documenten són
extraordinàriament
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l'etimologia del topònim. En primer lloc cal dir que sovint
el topònim apareix llatinitzat en fornes C O M Avileto; així:

867 DipPallars II 135, pàg. 354: terra juris
neis quern abeo de ruptura par en turn meorum in
castro Avileto, ubi dicitur Cubile

867 DipPallars II, 62, pàg. 317: vindo vobls
terra mea in apenditio de castro Avileto

874 DipPallars II, 71, pàg. 322: Mittimus in
apenditio de castro Avileto, una vinea in loco qui
dicitur Super Ponte

889-899 DipPallars II 94, pàg. 334: ego fació
chartta de mea vinea in chastro Advileto

947 DipPallars II 153, pàg. 362: et est ipsurn
cannaaare in castro Abileto, in loco ubi dicitur
Saneti Saturnin!

Ara bé, altres documents, més antics, ens donen més
informació sobre el topònim.

856 DipPallars II, 50, pàg. 311: et est ipsa
vinea infra territorio sub castro Auleto

942 DipPallars II 152, pàg. 362: et est ipsa
vinea in kastro Auleto, in loco ubi dicitur terres
Sanctum Saturninum

Aquestes
simple

formes, Auleto, són una llatinització molt

(addició d'una

-o

final) d'aquest

topònim.

Això

demostra que ja a mitjans del segle xx el topònim presentava
una forma del tot similar a l'actual.
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Hi ha aneara altres testimonis, antre els quals es troba
el nés antic, que aporten encara una altra forma del topònim:

8S1 DipPallars II, 44, pàg. 307: et sunt
ipsas ulneas in suburbio de Castro Avoleto, in
locum cuius uocabulum est ad Faixas

874 DipPallars II 72» pàg. 323: ipsa mea
hereditate quem abeo in balle Spetana et in kastro
que vocabulum est Avuleto

957 DipPallars II 170, pàg. 373: in castro
Avoleto,
in
locho ubi dicltur
ad Sanctum
SaturninuiA

Aquesta darrera forma, que és també la més antiga de
totes, és la més interessant; efectivament, Coromines (DECat
s. v. évol) comenta que molts llocs de l'Alta Ribagorça i de
la vall d'Aneu que porten per nom Aulet tenen el seu origen
en EBULETUM, nom col·lectiu d*évol del llatí

EBULUS;

aquesta

teoria, exposada per Coromines sense més comentaris i sense
mencionar per res cap forma històrica documentada, sembla que
pot tenir un cert suport en aquestes menciens antigues del
topònim.

Un cas diferent el plantegen topònims que estan situats
efectivament

en

produeix

llei

aquests

la

casos,

zones

on és abundant

l'alzina

fonética que comentàvem

com

per

exemple

en

el

i on es

més amunt. En
topònim

1'Aulet

(recollit per BADIA - 1951, pàg. 528 mapa), no hi ha motius
per dubtar que no es tracti d'un derivat d'iLicETUM.
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-ira

vegeu el comentari que fen

més endavant en parlar del col·lectiu oizeda.

COL·LECTIUS D'AVELLANA

•AVELLANER1

Avellaneda

En dos documents del segle x referits a Les Preses
(Garrotxa) apareix el mot avellaneda, precedit de l'article,
en una frase similar que inclou també el mot nespoleda.

926 (orig.) AMontserrat» perg. Bages, n»
1010: per hanc scripturam donamus tibi ... ipso
pugolo et ipsa avellaneda et ipsa nespoleda

957 MNHistóricas XI 114, pàg. 188: alaude
quem abeo in comítatu Bisuldunense ... id est
uilla Presas ... et ipso puiolo et Ipsa auelaneda
et ipsa nespoleda

En aquests contextos sembla que es podria tractar de
mots apel·latius i no de

.pònims. Tanmateix els autors de

l'Atlas històric de Catalunya identifiquen aquest mot amb el
topònim actual de l'Avellana a Les Preses (Garrotxa)? en tot
cas, i si això és així, caldria comentar la pèrdua del sufix
col·lectiu en aquest topònim o la duplicitat del nom.

D'altra banda 1 fent referència a un lloc diferent,
Avellanedes, ara en plural, apareix com a nom d'un riu en
. 1 « » lloc d.l « w ,

d. B.rc.lo„. ,(P.l.»tord.r.):
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996 CSCugat I 314, pàg. 264: alaudero nostrum
propium que vocant villar* Teudbert
... in
comitatu Barch. Et afrontat ipsa alaudus ... de
occiduo in ipso torrente vel in rio de ipsas
Avellanedas

Avellanet

in

tots

els

casos

els

Avellanet

recollits

en

la

documentació antiga són topònims. Les mencions corresponen a
diversos topònims diferents: les que es troben en la majoria
d'aparicions en documents d'Urgell fan referència amb tota
probabilitat al poble d'Avellanet (actualment al municipi de
Montferrer i Castellbò, Alt Urgell), fins i tot quan apareix
com a cognom d'origen d'un personatge.

1080 (orig.) Baraut, ActCUrgell 71, pàg. 1S2.
Consagració de l'església del monestir de santa
Cecília d'Elins: ipsam iterum uillam de Palierolis
cua medio ui lla Auellaneti

1086 Baraut, DocUrgell 1020 (Urgellla 7, pàg.
138}: vindlmus vobis una sorte de terra de
comparacione qui est in comitaturn urgello in valle
Elisitane in apendicio de Sancto Romano, in villa
que vocant Avelaned

1098 Baraut, DocUrgell 1166 (Urgellia 8, pàg.
95): Sig+num Guilelmi de Avelaned

1148 Baraut, DecUrge11 1500 (Urgellia 9, pàg.
305): donamus...V minsos... quintum in Avelaned
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Entre els documents d'Urgell també apareix un Avellanet
que fa referència a un límit d'Estoer (actualment al municipi
dels Masos, Conflent):

1036 Baraut, DocUrgell 490 bis (Urgellia 5,
pàg. 29): in comitatum Cerdaniensi ... alaudem
quod est in Astover afrontat de I parte in
Fenestred et de alia in villa Seners et de III in
valle Stavia et de IIII vero parte in Avellaned

1137 Baraut, DocUrgell 1459 (Urgellia 9,
pàg. 266): in valle Confluentis, in villa que
vocatur Avelaned ... Hoc quod habeo in prenominata
villa et in ipso vinner de Villanova

Hi

ha

també

l'ermita

de

Sant

Joan

d*Avellanet

al

Berguedà (municipi de Bagà).

Les mencions, que apareixen en documents de Terrasa,
Sant Cugat 1 Santa Anna, sembla que es refereixen a un, o més
aviat diversos, llocs del Vallès; ei document de 996 indica
clarament que Avellanet és un lloc de Terrassa i segurament
també fa referència a aquest mateix lloc el document de 1067
que menciona Avellanet i Ullastrell, a pocs quilòmetres de
Terrassa. En canvi en ei document de Sant Cugat de 1045
apareix Avellánete, en plural; es deu tractar d'un lloc
diferent.

En

tot

cas,

aquests

topònims

del

Vallès

no

existeixen actualment en la toponímia major:

996 AHTerrassa Perg. I, 10. Transcripció de
Pere Puig i Ustrell: Et est
in comitatu
Barchinona, in termlnio Terrecía, in locum que
dicunt R[os]edors vel in locum que dicunt
Avelanedo
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1045 CSCugat II 578, pàg. 243: Est autem ipsa
terra cua arboribus diversIs generis et cua dom •
et curtes In comitatu Barch. in villa Vidamenia,
que vocant Palacio ... Et affrontât ... de parte
vero clrcl In Ipso rio qui discurrit de Avelanedos

1067 Al turo, Sta. Anna II 92, pàg. 107:
concessit ... omnss suos alaudes de Ulastrel et de
Avelaneto

1074 (orig.)
119: et olivarían
est In hereditate
et in hereditatem

Alturo, Sta. Anna II 103, pàg.
quod nuncupant de Pladiano que
Raimundo filio meo In Avelaneto
Guillelmi aliam olivarían

COL·LECTIUS DE BEC

Beceda

Beceda és documentat com a nom comú al Confient, en un
diploma de l'any 1346 citat per Alart "quantam vernetam cun
quadam

besseda

sibi contigua, in terminis de Corneliano

Confluerais" (cf. DECat s. v. bedoll). Es tracta d'un derivat
de beç, nom amb què en català oriental es designa també el
bedoll. Ambdós noms procedeixen de la mateixa base celta
segons Coromines (DECat loe. cit.). És també un cognom molt
repetit, escrit però generalment Basseda o Bassedes, cognom
que s'ha d'haver originat en un topònim.

Becet
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Aquesta forma, paral·lela a l'anterior, 1 que es troba
també con a cognom (escrit generalment Basset), apareix en la
toponímia

del

Capcir: Lo

Becet

és «1

nom d'un

lloc a

Puigabalador, en aquesta comarca, recollit per Coromines
(DECat s.v. bedoll).

BOIXEDA - BOIXET

El col- lectiu en -eda del boix apareix actualment sovint
con a cognom; és també un topònim actual relativament estès
(per exemple rep aquest nom un coll entre el Ter (Ripollès)
i el Fluvià (Garrotxa)) i també es troba documentat com a
topònim des d'antic:

878 DipCarol. I, pàg. 34: uillari qui dlcitur
Cotalet ... habet fines ... delnde ad ipsa Buxeta,
deinde ad Kairum

Es tracta en aquest cas d'un límit del poble de Codalet
(Conflent). Un altre topònim antic, que sembla que cal situar
en algun lloc entre Esparreguera, Pierola i Castellfollit del
Boix, aparoix en aquest document de Santa Anna del segle xn:

1120 Alturo, Sta. Anna II 183, pàg. 204: et
alode qui est ad Genebreda et quantum qui[...]
aodiata donet [...] Boxeda et alia nostra honore
qui remanent

També apareix com a nom apel·latiu en un document del
segle n on s'indica que una propietat acaba a "les boixedes
de més enllà":
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1030 LFeud. I 272, pig. 296: de part* una in
collum Valle Spinosa uel do Pontilios et de alia
parte afrontat in termino de Keralto siue in ipsas
boxedas extrenas

D*altra

banda

la

forma

masculina

Boixedo,

amb

la

conservació de la -o final com és propi d'aquesta zona,
apareix designant un riu de 1» Vall Ferrera (Pallars Sobirà).

CANYET - CANET

El col·lectiu CANNETUM es troba documentat en llatí (per
exemple en Pal-ladi) i té continuïtat en diverses llengües
romàniques.

En

el

baix

llatí

català

es

troba

molt

abundantment, des del segle x, ja sigui com a nom comú o com
a topònim. És també abundantíssima

la presència d'aquest

col·lectiu en la toponímia catalana actual tant en la forma
Canet com Canyet (o fins i tot Cañedo amb conservació de la
-o a

la vall

de Cardós, municipi

de Lladorre, Pallars

Sobirà). Com a nom apel-latiu canyet, a més del significat de
'lloc poblat de canyes', té també per extensió el de 'lloc on
es llencen o enterren les bèsties mortes*.

Canyet apareix com a nom apel-latiu en enumeracions o
descripcions de propietats. Des de mitjans del segle xi el
trobem en una forma que reflecteix la forma catalana del mot,
també cal destacar la constant presència de la grafia -nncom a reflex de la consonant palatal:

992 AC onda 1 232, ?àg. 422: u indi mus tibi
castro nostro, qui dicunt Cervilione ... cum
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turres et rochas ... cus rios et fontes, cua ortis
et pomiferis, cua cannitis uel aquis

996 CSCugat I 311, pag. 261} comutacionem
tibi feclssemus orto nostro proprio subreganeo cua
arboribus uel cua ultis, uel kanedo

1013 LAntiq. II 457, f. 158 (Mas 327):
ulndiaus tibi orto cua arboribus, et uites, cua
ipso cannedo, et rego et cap de rego

1020 LAntiq. I 374 f. 144
... alaudea ... id est terra et
et aliïs arboribus de diversis
kannedo pro alio vestro alaude

(Nas 397): donaaus
casas ... et ultes
generibus et ipso
...

1048 LAntiq. IV 76, f. 25: (Nas 610):
uendimus tibi predictas terras cua cannetos ab
Íntegre, et pratis

1055 ACA Ramon Berenguer I, n» 178: uendo
uobis alodium meum proprlun francua, cultum et
heremum, id sunt terras et uineas et canneds

1064 CSCugat II 640, pàg. 306: concedo ad
doaua s. Laurent!i de ipso Monte, qui est supra
Terrecía, ipsum meum alodium ... cua trillas et
arbores diuersi generis et canneds et uiminariis

1066 LAntiq. IV 85, f. 27 : uendimus uobls
alodium ... id est turrea unaa ... pratis et
pasculs, et regarios et puteos, et cannetum

1067 LAntiq. IV 85, f. 27: et parietes et
foueas, et cloacas et terras cultas et heremas
pratis et pasculs et regarios et puteos et
cannetum
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En «1 GMLC es citen més de vint exemples d'us d'aquest
mot con a apel·latiu.
D'altra banda el mot apareix també des de ben antic com
a topònim. Els autora de l'Atlas històric de Catalunya citen
una forma Canneto que ja apareix el 898 fent menció del lloc
«nomenat Canet a Montagut de Fluvià (Garrotxa), lloc que es
continua mencionant en altres documents del segle i.
També des del segle x trobem mencions molt probables del
poble anomenat El Canvet (municipi de

Cervelló, Vallès

Occidental); en el primer d'aquests documents sembla encara
usat com a apel·latiu:
944 CSCugat IXI 831, pag. 32: Et est insula
ipsa in predicto corri tato Barch., in terminio de
castrum Cervelione iuxta alveum que nuncupans
(sic) Lubrica turn ... afrontat ... de meridie in
rio uel in ipso canneddo
957 CSCugat I 52, pèg. 46: qui est in pago
Barchinonense in terminio de Castro Cervilione in
ipso Caneto iusta alveo Lubricato
També

Canvet (que correspon administrativament a un

barri del municipi de Badalona, Barcelonès) es documenta des
del segle xx:
1095 LAntiq. II 387, f. 132: in parrochia
Sánete Marie Bitulone ... a parte orientis in ipso
tnrrant* m
i l rii
mr*\irr \ *• nctrfjinnari
torrente
qui
discurrit
per Canned
1050 LAntiq. I 1010, f. 353: in terminio de
Bitulona in locum uoeitatum Vilar de Morgad ...
136

Col·lectius amb «1 sufix - m m -rrx
affrontât prescripta omnia de circi In montem
aguilarem. De orientis in torrentem de Canneto

Sembla haver -existit també un lloc anomenat Canet a
Torrefeta (La Segarra), lloc que no deu existir actualment
amb aquest non ja que no apareix en el recull de topònims de
la Segarra de Turull (1991). En tot cas la identificació del
lloc sembla prou clara en un document on es fan deixes a
Santa Maria de Guissona i a Santa Maria de Solsona d'alous
situats de Torrefracta i a ipsa Cardosa (que corresponen als
llocs actuals de Torrefeta i La Cardosa a la Segarra)

1107 Baraut, DocUrgell 1246 (Urgellia 9, pàg.
75): terra quan vocant ad ipsos Ma runs et una
vlnea qui est ad Torrefracta, in locum que vocant
ad Chaned et afrontat in terra de Eimerig

CARDET

El

nom

apel·latiu

tracta d'un col- lectlu en

CARDUETUH
-ETUW

apareix

del mot

en

CARDUUS

Palladi, es
que designa el

card i altres plantes de la mateixa familia. Aquest nom el
retrobem també, amb la mateixa forma que en Pallad!, en un
text narratiu de caràcter culte (Epístola uel potius sermó
Garslae monachi Çux&nensis), 1 per tant no significatiu pel
que fa a la llengua popular:

1040-1046 Marca ap. 222, col 1077: insunt
reliquiae sancti Hippolyti, qui ... ligatis
pedibus
ad
colla
indomitorum
equitum,
per
carduetum et tribuios tractus, Romae emissit
beatum spiritum
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Els documents que cites de 1067, 1096 1 1157, de
procedència

diversa,

donen

la

fornia

Carded

(sense

llatinitzar), i fan referència al poble de Cardet a la Vall
de Boi (municipi de Barruera, Alta Ribagorça):
1067 ACA Ramon Berenguer I, n« 378: in
comitatu paliarensis... vall de buin cua ipsas
uillas ... et alia de carded
1096 Rubio, Documentos 8, pig. 24: Dono Petro
filio neo ... castrum de Curanto et villam de
Carded
1157 Puig i Ferrete, Lavaix 59, pag. 104:
dialto Sanctae Mariae Lavascensi ... castrum quod
dlcitur Carded cum omnibus terminus suis et
pertinenciis

COL·LECTIUS DE CARDÓ
El DCVB recull tant Cardonet com Cardoneda com a
cognoms. En el full corresponent a Ripoll-Olot de l'Atlas
històric de Catalunya (full 10, 1) s'indica que hi ha un lloc
que apareix mencionat el 957 coa a ipsos Cardonetos, Hoc que
els autors no han pogut localitzar amb precisió actualment,
is sens dubte un col-lectiu del not català cardo, procedent
del llatí tardà C*RDO - « S
cognom.
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CASSANET

Aquest topònim apareix ja documentat a la segona meitat
del segle :x a l'anomenada Acta de consagració de la Seu
d'Urgell coa a lloc de la Cerdanya. Posteriorment continua
apareixent en diversos documents d'Urgell:

ca. 860 Baraut, ActCUrgell 2, peg. 51. Acta
de consagració de Sta. Maria de la Seu d'Urgell:
Tradimus
eciam
omnes
parrochis
cornitatu
Cerdaniensem... Deinde Arestothe, cum Kacianeto
siue Nunciar, cum Aransar

1107 (orig.) Baraut, DocUrgell 1244 (Urgellia
9, pàg. 73): simul cua ipso alodio vel vineas quas
habebat in Cacaned (sic)

No és segur, però, que el topònim que apareix en ei
document que reproduïm a continuació, del monestir de Cuixa
de 879 es refereixi al mateix lloc ja que el topònim apareix
enmig d'una enumeració de noms de lloc del Conflent.

879 Abada 1 ECulxà, ap. 61, pàg. 163: dono M o
uel predicta ecclesia Sancti Germani quod habeo in
uilla Tauriniano, Cuxano, Chotaletó, Fangano,
Kassaneto, Orgarese ... Occenias, Kanauellas.

Segons Baraut també fa referencia a aquest Cassanet del
Conflent el topònim que apareix en el document següent:

1043 Baraut, DocUrgell 559 (Urgellia 5, pig.
91): conveniencia Inter Vives sacer et Chlxol
festina de ipso alode de Cazanet de hora i ne nomine
Gulfred qui est condam
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De totes maneres es tracta en tota ela caaos del mateix
col·lectiu en -et del nom gàl·lic del roure •KASSWWS, mot que
ha perviscut a la Gàl-lia perô que en català ha deixat
actualment només alguna nous apel* lat lus compostos (cf. DECat
s. v. cassanella). Tanmateix el mot sembla haver tingut una
certa vitalitat en èpoques remotes com ho demostren els
topònims conservats

1 també el

fet que en el segle xx

cassanus apareix com a pretopònim en un document del Conflent
(cf. GMLC s. v . ) :

378 Atadal ECuixà ap. 48, pàg. 151: uindimus
uobls subtus uilla Kanauellas, ubi dicunt ad
cassanos, petlas duas de uinea.
Sobre
*KASSAWOS

l'extensió

toponímica

d'altres

derivats

de

vegeu també l'apartat que els dediquem en el capítol

m *

COL·LECTIUS DE CASTAMYA 'CASTANYER'
Castanyeda
En el GMLC

(s.v. castañeta) es recull

la següent

documentació del nom apel-latiu castanyades a costat de
noqueredes, els dos llatinitzats:

876 Marca ap. 35, col. 798 (ex chartularlo
monaster 4 ! Arulensis): quia
infrontat
ipse
Palaciolus cum Ipsas terras uel cum ipsas
castañetas (per -anetas) et nogaretas de una parte
in rio quem nuncupant Ferrarlo
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Aquest mot, malgrat que no «1 tinguem abundantment documentat
en

època

preliteraria,

1*actualitat

continua

essent

viu

fins

a

(Coromines, DECat s.v. castanya, ei localitza

particularment a la zona del Montseny on aquest arbre és molt
freqüent formant boscos) i figura també en el DGLC. D'altra
banda

existeix

també

com

a

apel·latiu

el

col·lectiu

castanvereda format sobre el nom actual de l'arbre, mentre
<iue castanveda descansa en el nom arcaic de l'arbre, sense
sufix -ARius (sobre això vegeu BASTARDAS - 1988).

Castanyet

El topònim Castanvet designa un poblet pertanyent al
municipi de Santa Coloma de Farners (La Selva). En la seva
base etimològica hi ha un col·lectiu en -irai:

CASTMÍKTUM.

CEDRET

J. Coromines (1971, pàg. 186) a propòsit de l'evolució
del grup -tr- intervocalic en català, menciona ei topònim
Cedret (es deu referir a (Sant Pere de) Cedret (escrit però
gairebé sempre Sedret, al municipi de la Tor de Querol, Alta
Cerdanya)

procedent

procedent

del

grup

de

CITMTUM,

amb

-TR-

llatí,

CITRETUM

el

resultat
'lloc

on

-drhi

ha

llimoners' Ja es troba documentat a Pal- ladi però aquest nom,
ni tampoc la seva base

CITRUS

O

altres derivats seus, no

sembla haver deixat rastre en la llengua catalana, si no és
en forma de cultismes; si aquesta és la base etimològica
d'aquest topònim (1 no sembla que hi hagi cap inconvenient
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per admetre-ho), s'ha de considerar un topònim de formació
antiquíssima.

CEGUDET

Coromines (1965 i DECat s. v. ceguda) explica el topònim
Ceoudet

d'Andorra

com

un

col·lectiu

en

-et

de

ceguda

'cicuta*, mot que representa l'evolució popular d'aquest mot
llatí

1 que seria encara viu als Alts Pirineus, segons

Coromines.

COL·LECTIUS DERIVATS DE QUERCUS

Els col·lectius amb el sufix

-ITOM

/ fí*, formats a

partir del nom que designa l'alzina en llatí, presenten en
català tot un seguit de variants que cal explicar. A més de
la dualitat del sufix masculí 1 femení, n'hi ha una sèrie en
relació

amb

el

consonantisme que

mereixen

un

comentari

particularitzat.

Ja Meyer-Lübke en el seu estudi sobre els noms de lloc
que apareixen a l'Acta de consagració de l'església de la Seu
d'Urgell

(MEYER-LÜBKE

- 1923, pàg. 19) havia assenyalat

l'interès que oferia el topònim Cerketa que hi apareix,
perquè, per una banda, suposava la persistència del mot
ouwcus en el domini del català, 1 per l'altra, constituïa un
testimoni de la forma dlsslmilada
representada
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a

Itàlia. Altres

*CERQUUS

tant abundantment

topònims, però, posen

de

Col·lectius amb el mut Ix -grat -rr*
manifest que goûtais en la seva forma dissimilada hauria estat
durant un temps un not ben viu a la Catalunya Vella. Els més
notables d'aquests topònims, però no els inics, són els
actuals

Cercs al

Berguedà

i Cerc a

l'Alt Urgell. Paul

Aebischer, en un cèlebre article (AEBISCHER - 1934) demostra
que gómeos, en la seva forma dissimilada *cmgous, hauria
estat viu a tota la Península Ibèrica. En el mateix sentit és
important l'estudi de Piel (PIEL - 1951). Però, a més de la
presència de ce- < CE- inicial en aquests topònims en lloc de
que- < QUE-, el que interessa explicar és la coexistència de
formes com Cerqueda 1 Cerceda (o Cercet) amb la variació en
la consonant interior.

Segons Aebischer Cerqueda seria el reflex de
derivat en

-ETA

de

*CERQUUS,

*CERQUETA

forma dissimilada de la clàssica

QUERcus amb una evolució absolutament normal. En canvi Cerceda
i Cercedo (Cercet) "doivent s'expliquer sans aucun doute par
une forme «Cerqueda »Cerquedo, avec le -gu- assimilé a -ç-,
par suite de l'influence du ç- inicial" (AEBISCHER - 1934,
pàg. 119). Piel es mostra respectuós però no gaire convençut
d'aquesta explicació (PIEL - 1951, pàg. 324): 'Corn
deve ter rivalizado, no MO, a variante *amcxnm,

*CHQWTOM

que tanto

pode ascender a outRcrruH como representar urn novo matiz
fonético nascldo de

*CIRQUETUM".

Semblen també possibles altres explicacions. El nom de
lloc Cerqueda podria procedir directament del neutre plural
del clàssic

QUIROUITUM

(que es troba en Varró o Horaci per

exemple) que és precisament la forma etimològica (ja que
QUÏRCUS

procedeix

d'una

forma

assimilació de la consonant

*PERKWU-

indoeuropea

amb

inicial, cf. ERNOUT-MEILLET,
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s.v.quercus). La dissimilació de
de fet, anàloga a la de

QUINQUÉ

QUERQUITUM

en

en

CINQUB. Í S

CERQ/ITUM

••riu,

clar que si la

dissimilació ha tingut lloc en un mot simple o en un compost
no té gaire trascendencia.

En canvi el català Cercet seria un derivat de
(la forma

*CERCUS

postulada per Aebischer, hauria passat

«CKRQUUS,

molt aviat en llatí vulgar a «emeus, cf.
Ja en Varrô i Plini o icos per

IQUUS

ANTICUS

per

ANTIQUUS,

a 1 * Appendix Probl ).

Sobre «emeus, doncs, s'hauria format un *

CERCETUM

(-ETA)

en

un període en guè la palatal i tzació del grup es- era encara
vigent i, per tant, podem concloure gue en una època bastant
antiga. Però d'altra banda, tampoc no podem descartar del tot
gue el català Cerqueda representi precisament un derivat molt
tardà format sobre el català preliterari cerc(o) guan el grup
-ce- gue resultava en formar el derivat amb ml sufix -ETA ja
no podia palatalitzar.

Ja hem comentat més amunt que la sèrie de topònims
formats a partir de gímeos o de la seva forma dissimlInda
eren una prova gue aquest mot havia estat viu durant un temps
a

Catalun/*.

En

aguest

sentit

podem

comentar

també

un

document de Vic de 986 on apareix el mot quercho gue pot ser
interpretat

com

a

apel·latiu

(malgrat

l'absència

l'article).

986 Junyent, DlpVic 542, pàg.: in monte Super
Roka, sub quercho Sancti Andrée
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^JE^yijPfc

^|fc^^P^P ^P ab?M^WP

^WWWWWF

^pPapfc

Ww^fÊ mb ^p<Hp

Sp/jaiMPIp»

mpJIfeJWi

Mo sembla que aquí «1 mot es pugui veure com un «imple
llatinisme (encara que potser sí ho sigui 1« grafia de 1«
consonant Inicial) sinó com una resta d'un mot qua, si

M

potser ja no ara viu an ia llengua, ho haui a estat poc temps
abans. Mi ha també als topònims procedents del nom simple de
l'arbre: Cercs
conegut

perquè

(Berguedà) 1 Cerc
dóna

(Alt Urgell),

testimoniatge

dendrolàtrlcs el document

que menciona

ts molt

d'antics

cultes

un topònim, avui

desaparegut, Cercho Sancto (1046 in comltatu Palláronse, in
valle Slarb, In locum que vocant Cercho Sancto).

Ei topònim Cercada apareix en un document d'Urgell de
1007:

1007 (orig.) Baraut, DocUrgell 297 (Urgellia
3, pig. 128): facimus tibi carta de ipsum fevo qui
est in ipsa Eróla slve in ipsa Cerceda sive in
Surlgera sive in Montellano slve in Serras slve in
Adragenne

Aquest

Cerceda

sembla

ser

el

nom

d'un

lloc

a

la

Cerdanya. El document sembla sancionar llocs diversos d'est
a oest: l'Erola (Castellar de n'Hug?), Cerceda, Soriguera
(municipi d'Urtx, Cerdanya), Montellà del Cadi (que forma
municipi

ami) Martinet,

Cerdanya)

1 Adraén

(municipi

de

Fórnols del Cadi, Alt Urgell).

Cal comentar que aquesta és l'única vegada que hea pogut
documentar aquest topònim; d'altra banda, no sembla probable

145

Col·lectiu» ante el «ufIx

-ITUM

-wm

que 1« pronúncia que pogués correspondre • 1« grafia ge- fos
la d'una oclusiva sorda, si tenim en compte los habituds dels
escrivents d'Urgell.

El topònim Cercet apareix en la documentació llatinonedieval catalana en diversos ocasions referit, segons que
sembla, a llocs diversos. Ei troben en primer lloc en un
document de l'any 1007:

1007 Marca, ap. 155: in ualle Confluente, in
uilla uocitata Verneto ... et ascendit per ipsa*
serran que est inter Vernetum et Foliólos ...
usque in ula quae pergit de Cornellaño ad Cercedo

En

aquest

document

el

topònim

Cercet

correspon

al

llogaret del municipi de Fulli (Conflent) que actualment
porta el mateix non (encara que també se l'anomena Veïnat
d'Amunt, con a part del nunlcipl de Fui là). No sembla que el
castell de Cercet que apareix en el document de 1063, que
reproduïm a continuació, pugui correspondre al mateix lloc,
ja que es troba en raig d'una enumeració de castells del
Pallars; no hen pogut localitzar aquest segon Cercet.

1063 ACA Ramon Berenguer I, n« 299: Hec est
convenientla
quan
faclt
Reinundus
cones
barchinonensis
filius
Sánele
comitisse
et
emengaudua con i tem urgellensem ... et tercian
parten de ipso castalio de cannelles ... et ipsum
caste11un de Cerced ... et ipsum castrum de
Liainiana et de tenriu
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Cerqueda
En els documents d'Urgell apareix repetidament «1 non de
Hoc Cerqueda (escrit Cerketa a l'icta de consagració de la
Seu d'Urgell 1 Cerchada a la resta de documents). A l'acta de
consagració de la Seu d'Urgell, Cerqueda apareix entre els
noms de lloc de la vall de Castellbò, situada a la dieta del
riu Segre.
ca. «60 laraut, ActCUrgell 2, pàg. 51. Acta
de consagració de Sta. Maria de la Seu d'Urgell:
Tradimus atque condotamus parrochias Hurgellensem
pagus ... Ortone, cum Sollanello uel Cerketa atque
Kampilias
El següent document de 1102 dóna Cerqueda com a liait
orientai d'un alou a Cercèdol (Castellbò), també a la dreta
del Segre.
1103 Baraut, DocUrgell 1202 (Urgellia 9, pàg.
33): meum alodium quod htbeo in cercedol ... et
est hec omnia in comítatú Urg*lli in apendlcio
Sánete Colunbe ... terttinantur ... a parte
orientis In uilluHs Cercheda siue Solano
En canvi, en altres documents, Cerqueda és una vila prop
de Mabiners, a 1*esquerra del Segre; vila que correspon a
l'actual caserlu d'Arfa.
1064 (orig.) laraut, DocUrgell 762 (Urgellia
6, pàg. 133): Et ipsua de Mabiners de una parte in
Sancto Fructuoso, ex alla in Cercheda et de .ill.
in Coma, de .1111. vero In Sigerls alveo.
1083 lara'it, DocUrgell 986 (Urgellia 7, pig.
Ill): Est prenominatu» alodium intra Urgellicum
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comitatum surti» in montana in prenotninata villa
Nabiners. Terminatur autem ab ortu soils in
Cercneda
1098 Baraut, DocUrgell 1160 (Urgellia 8, pàg.
90}: In comitatu Urge1lo in ipea villa que dicunt
Cercheda ... a meridiano in serra de Nabiners
Sembla, doncs, que Cerqueda

és, en els documents

d'Urgell el non de dos llocs, molt propers l'un a l'altre
però situats un a cada riba del riu Segre.

En el següent document, notable per la seva antiguetat,
el mot podria ser interpretat com a nom apel·latiu:
977 Baraut, DocUrgell 171 (Urgellia 2, pàg.
120): Et ipsum alaudem qui est in ipso plano de
Necholone vel in Sardina ... affrontât ... et de
occiduo in ipso torrente qui discurrit de illa
cercheda, de circi vero parte afrontat in flumen
Segore

Cerqueda apareix com a nom d'una vall i d'un riu en els
següents passatges :
S67 Baraut, DocUrgell 154 (Urgellia 2, pàg.
109): in comitatum orgellitanensis in vico que
nominant sede ... Et ipsa vinea qui est in valle
que nominant cercheda

1004 Baraut, DocUrgell 290 (Urgellia 3, pàg.
123): Et est ipno aleude in comitatum Urgello in
loco qui dicunt Cruces vel Planes ... Et affrontât
... de parte vero clrci in ipso rivo de Cercheda
et de occiduo in flumen Segor
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Altres exemples:

1007 Baraut, DocUrgell 301 (Urgellla 3, pàg.
133): In comitatu Urgeilo In apendicio de sancta
Colutabe que est In Ortones ... Et habet ...
affrontaciones ... et de merldie in cruces et
pervadlt usque in ipbi» cercheda

1037 Baraut, DocUrgell 502 (Urgellia 5, pàg.
44): ad ipsum presbítero» de Sancta Eulalia de
Cercheda solido .1.

Aquest darrer document és el testament de Seniofred, sagristà
de Santa

Maria

de

la Seu

d'Urgell,

la seva

publicació

sacramental (DocUrgell 544, Urgellia 5, pàg. 78) conté també
aquest nom d'església.

Cerconeda

Aebischer (1934, pàg. 118), comentant la forma Cerconeda
que apareix en la Butlla de Sergi IV a favor de Cuixa de
1011, que reproduïm a continuació,

1011 Marca ap. 980. Butlla de Sergi IV a
favor de Cuixa: Et in villa Curtes, et in
Iuncarias et in Cerconeda et in Aranser,

dubtava de la validesa de la lectura i explicava "si ce
Cerconeda n'est pas une faute de scribe -ou plus sûrement
encore un faute de lecture- pour Cerceneùa, il conviendrait
de l'expliquer comme étant un dérivé en
es a dir d'un derivat de

QUERCUS.

-ETA

d'un

•CIRQUONÏ",

No sembla que la lectura

sigui dolenta perqué aquest topònim, o més ben dit, diversos
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topònims amb aquesta forma, es documenten repetidament en
territori català.

En el document «és antic on apareix aquest topònim,
Cerconeda és el nom d'un lloc al contat de Cerdanya, a la
vall de Brocà.

973 StLlorenç 32, pàg. 191: est in comitatu
Cerdaniense in valle Bucuranense vel in suas
agacencias in locum qui vocant Cerconeda

983 Baraut, ActCUrgell 39, pàg. 103. Acta de
consagració de l'església de St. Llorenç prop
BagàÌ Et in comitatu Cerritaniense... Et in
Cerconeda
terras
et
uineas
cum
illorum
affrontaciones

1005 (1007) (orig.) Baraut, DocUrgell 294
(Urgellia 3, pàg. 126): Et sunt hec omnia in
comitatu Hurgello et .1. vinnale qui est ad ipsa
Cerchoneda ... Et ipso vinnale de Corchoneda (sic)
afrontat de I parte in vinea de Hengontes qui fuit
condam

1013 Baraut, DocUrgell 325 (Urgellia 4, pàg.
41): et sunt ipsas vineas in comitatu cerdaniense
in apendicio de S. Eulalia in locum que dicitur
cerchoneda ad ipso plano de sancto Mart1no

1060 Baraut, DocUrgell 721 (Urgellia 6, pàg.
95): Et ipsas vineas de Cerconeda teneat Ponca in
vita sua

,078 Baraut, DocUrgell 924 (Urgellia 7, pàg.
56): tibi aliquod de meo alodio dono, hoc est
medietatem ex ilia villa que vocatur Eresuz ... Ab
austral! vero parte ... et àdhuc ascendit per iuga
ipsius cavalionis serre usque in Cerconeda vel ad
ipsas posas de Solano
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Però d'altra banda hi ha un topònim idèntic molt més cap
al

sud, al Vallès

Occidental,

topònim

que apareix en

documents de Terrassa, aituat entre Matadepera i Castellar
del Vallès:
1031 Miret Terrassa 81, pàg. 486: in locum
vocitatum villa Mata de Pera ... et afrontad de
oriente in arena que venit de monte de Cerchoneda
1087 Miret Terrassa 148, pàg. 50: in comitatu
Barchinona in termino de Chastelar in locum
vocitatum ad ipsa Cerchoneda

Cerceneda

Cerceneda apareix, en un context no gens c l a r , en un
document de 1113 c i t a t per Balari (1899, pàg. 215).
1113 ACA Ramon Berenguer I I I , n 6 170: et
descendit in ipsa rocha de sol de cerceneda
Tanmateix no és dubtosa l ' e x i s t è n c i a d'aquesta variant
e n t r e e l s c o l · l e c t i u s de OUERQUUS, perquè hi ha e l cognom
homònim, e s c r i t

però normalment Sarsaneda o, en p l u r a l ,

Sarsanedes, que s'ha d'haver o r i g i n a t en un topònim. En e l
DCVB ( s . v. Cerceneda) s ' e x p l i c a aquest topònim a p a r t i r de
•düQüiMiT*.
•CERQUINUS.

•cn^üíwn·A

seria

un

col- l e c t i u

en

-eda

Però potser cal p a r t i r més concretament

de

d'una

formació com *(ARBOR) CERQUINA o millor • (ARBOR) CERCINA (cf.
formacions com ILICINA) .
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COL·LECTIUS DE CHURA «CIRERER*

Ceret és el non de la capital del Vallespir, coneguda
per esdeveniments històrics, artístics 1 sobretot per les

Coromines defensa 1'etimología

CZRASIETUM

'plantada de

cirerers' per a aquest topònim. El DECat (vol II, pàg. 677,
en una entrada dedicada al topònim Ceret) hi dedica un
paràgraf on explica la caiguda de la -s- com a "quasi normal
abans de l'accent en els mots on hi ha una -R-". I assenyala
també l'existència de "la forma Ceseret, Cereset

(-ETUM)

en

documents antics", però sense indicar ni lloc ni any.

Per altra banda, en un precepte de l'emperador Lluís del
814 apareix un vlcus Sirlsidum fent referència, sens dubte,
a Ceret ;

814 DipCarol. II, pàg. 319, 9: uillam ... que
uocatur ulcus Sirlsidum ... in ualle Asperi
terminis habentem ... a parte meridiana uillam que
dlcitur Nacanetum

En una zona més al sud, en el text original de l'acta de
consagració de l'església de Sant Hilari de Vidrà apareix el
topònim uilla Clresedo.

960
(orig.)
ACondal
146,
pàg.
310.
Consagració de l'església de Sant Hilari de Vidrà:
cedo ... uilla Clresedo cum terminis et aiacenciis

152

Els autors de l'Atlas històric de Catalunya (full 10, 1)
identifiquen aquest Clresedo amb l'actual Cluret (o Siuret),
llogaret de Vidrà (Ripollès). És ben possible, donada la seva
localització, que els llocs es corresponguin però

CIRSSETUM

no

pot haver donat regularment Siuret; seria d'esperar més aviat
Ciret. La forma Cluret, però, podria explicar-se per una
espècie d'etimologia popular sota la influència de sIure
'alzina surera'. Efectivament en algunes zones dialectals la
pronúncia

del

reflex de

SUBER

és s iure, concretament

al

Rosselló, al Vallespir i al Baix Conflent (segons dades de
Coromines DECat, s.v. suro). En tot cas, no sembla que l'àrea
de siure hagi arribat mai fins a Vidrà, que altrament tampoc
no sembla un lloc on abundin les alzines sureres. El DCVB
explica aquest topònim, grafiat Siuret, com un col- lectiu de
SUBIR

'alzina surera', és a dir com un réflexe de

SÜBIRITUM,

però tant les dades dialectals de la pronúncia de slure com
el testimoni de la grafia del segle x semblen descartar
aquesta hipòtesi.

CODONYET

coTONEUs està molt ben documentat en el baix llatí català
com a nom d'arbre (vegeu QiLC s.v.). Un col·lectiu en

-ITOM

d'aquest nom d'arbre el trobem en l'església de Sant Jaume de
Codonyet

(municipi

de

Montmajor,

Berguedà,

tocant

al

Solsonès). Remarquem que es tracta d'un col·lectiu format
directament sobre el nom arcaic de l'arbre i no sobre un
derivat en

-ARIUS.
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COSCOLLET

Coscollet. col·lectiu en -et de coscoll, és el nom del
eia «és alt de la serra d'Aubenç (Alt Urgell, tocant a la
Noguera), cim que segurament deuria prendre el non d'un
paratge proper.

CORNET

El topònim Cornet es troba, segons Coromines (DECat,
s.v.

corner),

designant

"bastants

poblets

i orònims

en

diverses comarques del Principat". No es tracta d'una forma
toponímica derivada del mot de l'arbust en català (corner o
cornera), sinó que ha de procedir directament d'un col- lectiu
coRUETUM llatí. La documentació antiga, des del segle x, fa
referència al lloc de Sant Maria de Cornet (Sallent, Bages):

964 Udina, La successió testada 12, pàg. 160:
Et ipsum suum alode de Corned et de Veltregano
quod ... iussit dare a fratre suo Isarno

978 Junyent, DipVic 445, pàg. 372. Butlla del
Papa Benet VII: ecclesia Sanctae Mariae sita in
civitate Menrensa ... simul cum monasterio Sancti
Benedlcti quorum termine ... et pervenit ad viam
de Cometo ad ipsam speluncam porcariam ... et
descendit ad ipsum vadum de Cometo

1038 AMontserrat, Perg. Bages, n 9
1378
(publicat per Danés i Torras): Et ipsum meum
alaudem qui est in Corned, idest terras et vineas
... remaneat ad Sancta Maria de iam dicto Corned,
pro anima mea sive de iam dicta anima viri mei
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1038 AMontserrat, Perg. Bages, n» 1381
(publicat per Danés 1 Torras): Et suïn alaudem
quod abebat in Corned terras et vineas ...
rellnquit prephate Sánete Marie de Corned pro
aniña viri sui et sua.

Aquests dos últims documents del Bages son el testament
d'Ingilberga de Besora i la seva publicació sacramental.
Possiblement també fagi referència al mateix lloc el següent
document d'Urgell, segons que indica el seu editor C. Baraut:

1076 Baraut, DocUrgell 901 (Urgellia 7, pàg.
32): Et a Sánete Maria cenobii Rivipollensís
relinquo ipsum meum alaudem quern habeo in Corned
cum affrontacionibus suis

Per altres derivats d'aquest nom de planta vegeu els
apartats que dediquem a Cornell (capítol 4.3.) i Cornudella
(capítol 9.1.2. ).

ESCLET

Aquest és el nom d'un poble del Gironès situat en el
triangle entre Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de
Malavella (pertany a l'actual municipi de Cassà de la Selva,
Gironès). A aquest poble es refereix evidentment el document
de 919 de l'ACA que menciona també Llagostera, Cassà i
Caldes, a més de la Villa Ascleto.

919 ACondal 63, pàg. 193: fines, vero, habet
Locustaria ... ab occiduo similiter in termines de
Mazanedo vel in fines de Calidas et inde vadit
usque in termines de Villa Ascleto; de parte vero
circi in termines de villa Caclano vel in ipsa
Verneta
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El lloc apareix també mencionat més tard:

930 (Girona) W i a g e 13, ap. 13« paf. 243:
precepit nobis ... ut scripturam fecissemus ... de
Ipsa Sovereta et de vi liare qui fuit de condam
Dacone, Id est, Ascleto quod habebat vel quod
debebat habere per suum directum

El non d'aquest poble s'ha explicat (COROMINES - 1965 I,
pàg. 15) a partir del col·lectiu
clàssic

AESCULETUM

' roureda *.

ja documentat en llatí

Aquest

apel·latiu

ja

va

convertir-se en un topònim, en el non propi d'un lloc de
Roma. En el territori de Catalunya aquest topònim ha de ser
de

formació

antiquíssíma

ja

que

AESCULUS

sembla

haver

desaparegut ben aviat del llatí d'aquesta zona on no deixa
més rastre que aquest topònim.

ESCOBET

El col- lectiu de

SCOPAM

'ginesta, bàlec' apareix en

diversos llocs en la toponímia catalana. Així Escobet és el
nom d'un paratge a Araós, (municipi d'Alins de Valferrera,
Pallars

Sobirà),

i també

trobem

el

nom en un document

d'Urgell com a afrontado d'un lloc a Santa Maria d'Olvan
(Berguedà):

1071 Baraut, DocUrgell 839 (Urgellia 6, pàg.
196): Et est ipsa omnia lam dicta in com!tatu
Bergitano
in a pendido cast rum Portelle In
parrochia de Sancta Maria de Olvan. Et habent
affrontaclones Ipsa omnia lam dicta de parte vero
orientis in Escobad et de parte meridie in rivo
qui discurrít d'Escobed et de parte occiduo in
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ipsa Torre et de patte septentrionem in torrente
Prefunde.

En aquest cas, la grafia en -ed és indicadora d'un col·lectiu
en -trou.

D'altra

banda,

Coromines

(1935,

pig.

324)

recull

Escobedo con a nom d'un paratge a la serra de Nyis (Vall
d'Aneu, Pallars Sobirà) amb la conservació de la -o.

rSPINALBET

Esplnalb

com

a

designació

de

l'arç

blanc

no

és

actualment apel·latiu, però el DCVB (s. v. espinalb) en dóna
dos exemples en textos del xiv.

Des de ben antic es documenta el topònim Espinalbet

|

(Berguedà). La documentació antiga es refereix sempre, amb

*

diverses

grafies

(Splnalbeto,

Splnalbedo,

Espinalbed.

Spinal bet) a aquesta localitat. S'ha de destacar la grafia de
l'acta de consagració de Sant Feliu, Sant Joan i Sant Pere
d'Alòs que manté la -d en posició final.

ca. 860 Baraut, ActCUrgell 2, pàg. 52. Acta
de consagració de Sta. Maria de la Seu d'Urgell:
Igitur tradimus atque condotamus omnes parrochias
Bergitanenslum pagua ... seu eciam Foccocuruo et
Splnalbeto uel Villaosyl atque Argilageros

990 Baraut, DocUrgell 220 (Urgellla 3, pàg.
52): Et in alio loco ad Gerundella, ad ipsa Turre
...Et affrontant hec omnia ... et de IIII parte
in Splnalbedo
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105? Baraut, ActCUrgell 64, pàg. 142. Acta de
consagració de l'església de St. Pellu, St. Joan 1
St. Pere d'Alòs: et sunt termini de ipsa
parrochia. It sunt términos de parte orientis in
Espinalbed, de parte vero clrci in Nogera vel in
Cerchuns

1188 CPoblet 316: Ego R. de Berguedà ... dono
... Sánete Marie et doaui Populeti ... iii mansos
in termino de Espinalbeto

1183 CPoblet 318: Ego Guilelmus de Bergitano
propter remedium anime mee et parentorum meorum,
dono Domino Deo et ecclesie Sánete Marie de
Populeto ... Ipsum mansum de Rivo, qui est in
termino de Spinalbet

Vegeu també el comentari que fem pel topònim Espinabell
en diversos llocs del capítol 4.

ESPIGOLET

Espiqolet, col·lectiu en

-ITUM

d'espígol, apareix com a

topònim en un document d'Urgell de 1140 amb la grafia -ed que
fa patent

el

seu

origen.

Es

tracta

d'un

lloc

a

Fulla

(Conflent):

1140 Baraut, DocUrgell 1474 (Urge1lia 9, pàg.
279): vlneas quas tenent homines de Follano ... et
alias duas quas tenet Bernardus de Rai mundà, una
qui est in Cauna Palmera et alia que est in
Espigoled
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Per altres topònims basats en aquest fitònim vegeu els
apartats que dediquen a Espí gol ell (capítol 4.3.) 1 Esplgoler
(capítol 5.4.).

FAGEDA

Des del segle x es documenta un lloc a la vila d'Estoer
al Conflent anomenat Fagedes, en plural.

974 (orig.) Baraut, DocUrgell 165 (Urgellia
2, pàg. 115): est ipsa vinea in suburbio Elenense,
in valde Confluente, infra fines de villa Astovere
in loco que vocant ad ipso Prado. Et afrontat ipsa
vinea de .i. latus in ipso prado et de alia in via
qui vadit ad Fagedas, et de .iii. in vinea
Teudericho ad Rodas, et de IIIX in ipso stirpe

988 (orig.) Baraut, DocUrgell 217 (Urgellia
3, pig. 50): et est in suburbio Elenense in valle
Confluente, infra fines de villa Astovere, in
locum ubi dicitur Rodas. Et afrontat ipsa vinea de
I part in ipsa via qui discurrit a Faiedas et de
alia part de Mirone

Un altre lloc, ara en singular, apareix en el següent
document d'Organyà:

1099 Miret, Organyà 160, pàg. 544: uindimus
... alodio qui est infra terminio de Kastro
Sal lent is una terra qui est ad fageda in precio
solidos xii

Fageda és encara avui en dia nom apel·latiu.
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Fo.iolledes

El col-lectiu en -eda de fonoll apareix con a topònim,
•n plural, en el següent document d'Urgell. Es tracta d'un
lloc al comtat de Berga:

1040 Baraut, ActCUrgell 48, pàg. 118. Acta de
consagració de Sant Sadurní de Tavèrnoles: Et in
comitatu
Berguitano
ipsa
parrochia
sancti
Michaelis de Fonoledes, cum decimis et primiciis

Fonollet

El col-lectiu en -et a partir del nom de planta fonoll
(del llatí riNicuLtm variant de

FEHUCOLOM)

es troba en diversos

llocs en la toponímia catalana. Un d'ells és l'església de
Fonollet (Sant Sadurní), municipi de Puig Reig (Berguedà), al
que es refereixen els següents documents de 983 i 1187.

983 Baraut, ActCUrgell 39, pàg. 103. Acta de
consagració de l'església de St. Llorenç prop
Bagà : in eodem comitatu Berg i táñense ... Et in
Fonoleto casas, terras et uineas

1187 Baraut, ActCUrgell 89, pàg. 180. Acta de
consagració de l'església de St. Miguel de Viver:
Parrochiam autem affrontationes a parte orientis
in Fonollet, de parte vero circi ad sanctum
Ioannem de Mondarri, a aeridie usque ad termlnum
de Nerola
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118? ACA Alfons I, 4SI: cua ipso castro de
Podio Régi» et C U M Fonoleto

També s'esmenta en el segle ii un altre lloc amb aquest nom
a Terrassa.

1005
Ustrell,
coatitatum
locum que

AHT perg. X 14 (transe, de Pere Puig i
Dipl. S. Pere d*Egara, pàg. 92): in
Barchinonense, in termine Terrecía, in
dlcunt Fonelledo, ad ipso Evolare

Pel que fa a la forma que recull aquest document cal comentar
la

seqüència

etimològica

vocàlica
tots

els

-o^

if-.

col-lectius

Respecte
en

-et

a

la

que

forma

comentem

presenten l'assimilació de la -e- pretónica davant síl·laba
tònica en -o-; aquest és un tret habitual del català oriental
(vegeu per exemple Coromines - 1971, pàg. 199) i, si més no
en aquest cas, antic ja que des del segle i trobem les formes
Fono-. Coromines

(DECat

s.v.

fonoll) comenta

la variant

tonelera en un topònim de l'Empordà i l'explica a partir
d'una metates i de fenolera. En aquest cas, la forma que
apareix en el document de Terrassa es podria tractar d'un
fenomen s ¡Misant.

També s'esmenta des del segle IXI un altre lloc anomenat
Fonollet en la limitació del castell d'Almenar (Segrià).

1147 CPoblaclón 3S9, pàg. S28: ca strum de
Almenar ... et sic vadlt et descendit per términos
et signos et cruces usque in guardia de Fonoleto

Encara hi ha dos altres llocs homònims a Montanissell
(Alt Urgell), i a Sant Bartomeu del Grau

(Lluçanès). Es
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tracta» per ti.nt, d'un topònim bastant repetit. És també
cognom.

COL·LECTIUS DIL FREIXE

Freixet - Freixeda

En el DCVB es recull freixeda com a col- lectíu de freixe
sense

donar-nt*

cap

localització

i

amb

un

exemple

de

Verdaguer. Coromines (DECat s. v. freixe) recull freixeda com
a nom apel·latiu

"usat a Camprodon

en

lloc del general

fre i xe neda". Aquest col- lectiu, així com Fre i xe t, està format
amb el sufix col-lectiu directament sobre freixe, nom de
l'arbre en català, al contrari que Frelxanet i Frelxaneda que
conserven

la

-N-

etiralógica

de

FRAXINUS.

Tant

freixeda

(aquest recollit en el DCVB en la seva forma de plural
Freixedes) com freixet existeixen com a cognoms, sens dubte
originats en topònims.

Freixeneda

El topònim Freixeneda is potser menys freq'Jent que el
seu corresponent masculí però també apareix en llocs diversos
de la geografia catalana. Un lloc amb aquest nom apareix com
a limitació al sud del castell de Merlès (Berguedà) en un
document original del segle x on també apareix el nom antic
de la riera de Merlès (fiumine Azest);
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976 (orig.) Junyent, DipVic 434, pàg. 3S3: It
affrontât hec omnia: de oriente in uinea de Ágela
et de Tedalo, et de meridle in ipsa Frexeneda uel
in collo de Decollatos et de occiduo in flumine
AZGS v

Un altre lloc amo el mateix nom existeix a Sant Pere de
Vilamajor. L'editor del següent document M. Mundo identifica
el Frexaneda que hi apareix com a cognom d'una persona amb
aquest topònim:

ca. 1060 Mundó St. Pere de Vilamajor, pàg.
52: Ermemir Ribalta, emina. Bonnucio Frexaneda,
alia et quartera .i. de pesus. Miro Boio, media
emina.

Potser fa referència al mateix lloc un Frexeneda que es
localitza al comtat de Barcelona a Santa

'aria de Llinars

(Vallès Oriental):

1161 Al turo, Sta. Ana II 345, pàg. 367: Et
est unam peciam in loco que dicitur Frexeneda. ...
Et sunt hec omnia in comitatu Barchinone, in
parroechia Sánete Marie de Linars

D'altra banda existeixen altres topònims homònims: un
nucli de població a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
i un altre (La Freixneda, La Fresneda) al Matarranya.

Freixenet

Freixenet és un topònim, i també cognom, molt repetit a
Catalunya. Hi ha diversos llocs amb aquest noms que es
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documenten des d'antic, així Freixenet a l'Areny de Noguera
(Alta Ribagorça) apareix en documents del Pallars des de 867:

867 DipPallars 61, pàg. 316: vindiremus vobis
aliquid de nostra hereditate prope appendlcio de
castro Arinio, in loco que dicltur in rio de
Frexaneto

877 DipPallars 79, pàg. 327: mitto mea terra
prope adpendicio de Kastro Arinio, in loco ubi
dicitur iuxta rio de Frexaneto

917 DipPallars 129, pàg. 349: alode ... in
i llum vi H a r e cuius vocabulum est Labi corte cum
fines suos, et alium viliare Frexaneto

954 DipPallars 163, pàg. 369: et sunt ipsas
villas prope apendiclo de castro Arinio: ipsa una
villa in loco que dicitur Frexanetum

971 (Ribagorça) Rublo, Documentos, 3-1XI,
pàg. 17: et mitto ibidem ipsum alode, qui fuit de
Econe traidore, huno champo in Frexaneto sementé
chapiente VIII modios et huno molino in Isavana

972 DipPallars 217, pàg. 400: Et mitto unuat
campum in Frexaneto semen capientem .Vil. modios

974 DipPallars 232, pàg. 408: et 1st ipsa
terra propc apendicio de kastro Arinio in loco ubi
dicitur Frexaneto

D*altra banda existeix un lloc homònim a Camprodon
(Ripollès), que també es documenta des d'antic: en l'Atlas
històric de Catalunya se'n dóna una menció de 904: Frexaneto
1 també apareix documentat més tard:
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964 AConda1 162, pàg. 331: In comitatu
Bisuldunenae retines, In locum que dicunt Arca val
in locum qua nominant villa Landarense aiva
Cainporotundo val acia» Fraxaneto val in locum qua
nuncupant Genestosa

964 ACÁ Monacals, perg. da St. Para da
Camprodon, carpeta 1, perg. 5: in iam dicto
comítatú Bisildunense, in locum qua dicunt Valla
Landarense val in locum que vocant campo Rotundo
aiva in locum que dicunt Frexanedo

964 MNHistoncas XI, ap. 127, pàg. 195-197:
in comitatu Besuldunense in locum qua dicunt Valla
Landarense val in locum que vocant Camporotundo
sive in locum que dicunt Fraxaneto

Més al sud existeixen Freixenet de Solsona (municipi de
Riner, Solsonès) i Freixenet de Segarra (municipi de Sant
Guim de Freixenet, Segarra). Segons Turull (1991, pàg. 176177) fan referència a aquest lloc la menció antiga següent,
de 1027:

1027 CSCugat XI 505, pàg. 158: et ad S.
Michaele
de
Rivover,
ipsas
vineas
que
coaparaverant in Frexanet

Segons aquest autor també fan referència a aquest lloc els
cognoms da lea persones següents:

1166 CPoblaclón
Frexanet
1186
Fraxaneto

CPoblet

130, pàg.

188:

1193
CSCreus
364,
Berengarii de Fraxinato

187: Petrus

ereditatem

pàg.

Poncii

363:

de

de

Slg+num
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Respecte aquest topònim de 1« Segarra, Turull (1991,
pig.

177) conjectura

que podria

tractar-se d'un

topònim

traslladat a partir d'un dais seus homònims. I fa referència
també a la hipòtesi, Ja esmentada, de Moreu-Rey

segons la

qual aquest seria un dels topònims que formen una sèrie
nominativa amb noms referents a la vegetació en aquesta
comarca.

En tots aquests topònims el que cal comentar és el
manteniment de la vocal etimològica

-N-,

de

FBAIXMUS

cosa que

succeeix també en la forma femenina freixeneda però no en
altres derivats de freixe, que existeixen com a cognoms,
Freixet o Freixeda.

GARGALLEDA

El col·lectiu en

-eda de l'arbre anomenat

qarqalla

'espècie de pi pirinenc' apareix un document d'Urgell referit
a un límit de Castellar de Tost (Alt Urgell). Aquesta forma
de col- lectiu amb el sufix -eda no apareix documentada ni al
DCVB ni al DECat com a nom comú ni tampoc com a topònim:

1086 Baraut, DocUrgell 1023 (Urgellla 7, pig.
141): Et est hoc alodium in coaltatu Urgell i in
apendicio Sanctl Martini in prenomlnatua locum
Kastellari in terminum Kastri Tostensi. Affrontât
autem ex orientan parta in rocha de Roter; ex
meridiano vero in ipsa Gargaleda; de occiduo autem
in flumen Siggeris, ex aqullone ergo in rlvo de
Tost.
- Vegeu entre d'altres BSO 11, pig. 9 1 les referències
que donem en el capítol 1 d'aquest treball.
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D'acord amb l'editor han grafiat el nom amb majúscula, però
no •• pot descartar que sigui usat con a apel·latiu. Aquest
ús con a a pel- lat lu es fa encara més patent en un altre
document d'Urgell:

1188 ACUrgell: homines de villa de Ladrux et
de villa de Hurries hebebant tal et adempriu in
boseh de gargaleda ... exceptua quod non habeant
potestatem de fusta de gargaleda vlndere

Segons aquest document els hones de Lladurs 1 Múrries tenien
dret de tala de la gargaleda per al seu ús propi però no
podien vendre'n la fusta.

El not qarqalla, d'origen pre-romà, apareix per primer
cop en una venta d'unes terres a la Vall de Castellbò (Alt
Urgell) feta pel conte Borrell l'any 988:

988 (orig.) HLanguedoc V, pr. 146, p. 310
(edició de 1875): alaudiua quen habeo in conitatu
Urfellitano, in valle Castro Leoni ... et afrontat
ipse unus aleudes, quen vocant Lagunan, de una
parte id est aqullonis, in ipso torrente ad ipsa
Gargaila et de meridle in rlvo Edoriis.

Coromines

(DECat

passatge

comenta:

s. v. gargaila),
"potser

no

referint-se

s'havia

de

a aquest

grafiar

amb

majúscules, car nés que ser non propi deu anomenar una gran
con'fera visible de lluny, si bé ja en vies de tornar-se non
propi de turó o serrat vora el qual s'alçava". Tractant-se
d'un non d'arbre l'explicació de Coromines és versemblant; no
és necessari partir del significat col- lectiu con passa amb
noms de plantes herbàcies o arbusts.
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GATELLEDA
Gatell és el nom amb què es designa en català un cert
3Tbret de la família de les salicàcies que es fa en llocs
humits. Per això el col·lectiu es troba sovint désignant
fonts o altres llocs on les condicions d'humitat permeten el
creixement d'aquest

arbre. Així en el DECat

(s.v. gat

(gatell)) agreixen diversos topònims d'aquest tipus: una
Font de la Gatelleta a Sant Magí de Brufaganya o en plural
Font de les Gatelledes a Santa Fe del Montseny.
El mot apareix en un document de Santes Creus designant
un lloc no molt lluny del monestir:
1184 CSCreus 264, pàg. 263: omnes honores ...
que sunt versus monasterium et versus Gaíani
flumen ... et descendit in vestrum honorem de illa
Gateleda et de Rubione
Precisament

Les

Gatelletes

(amb

la

-t-

intervocálica

conservada) designa un veïnat d'Aiguamúrcia (Alt Camp), lloc
molt proper al monestir de Santes Creus.

GAVARRET
El topònim Gavarret el trobem en

la documentació

històrica referit a dos llocs diferents; d'una banda el
trobem en una sèrie de documents d'Urgell referit al lloc que
s'ha Identificat amb el poble de Gavarres (Guardiola de
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1 d'altra banda «1 trobem en documents del segle

xx referits a Sala11acera (al Vallès, prop de Sant Llorenç
Savall):

1061 LAntiq. III 38, f. 17 (
> 776): In
comltatu Barchinonense, in terminio QW Lacera, In
locum quern dicunt Gavarret sive In Era mala

1078 LAntiq. III 34, f. 17: in comitatu
Barchinona in termine Lazarla in Gavared

Cal fer també aquí un comentari sobre les variants amb rn-. Segons Coromines (DiCat, s.v. gavarra I) es tracta d'una
variant diferenciada (-MI- > -rn-). Aquesta variant, per la
qual Coromines només dóna exemples a partir del segle xvi, es
troba també en certs topònims recollits des de ben antic; els
dos documents següents fan referència a dos llocs diferents:

857 Baraut, ActCUrgell 4, pàg. 58. Acta de
consagració de Sant Climent de Campelles: Et fiat
in eius apendicio de ipsa ecclesla de una parte ir.
Gavarneto usque in Albigano, et de alia parte in
illa Guardia ...

994 Baraut, DocUrgell 237 (Urgeilia 3, pàg.
69):
in
cornitaturn
Orgellitano,
in
valle
Lavanciense, in apendicio de Sancto Martino, in
loco ubi dicitur Guardia ... illa petia de terra
qui est in Gavarneto ad illa Laguna

Gavarnet sembla que també existeix com a cognom.

- Per a aquests documents i per al canvi en la sufixació
vegeu l'apartat dedicat a aquest tema (capítol 10).
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Per bé que actualment «1 sot més comú per a designar la
píente és gavarrera

amb

l'addició del sufix

-AMOS,

cel

essenyeier que aquest» topònims estén formats sobre el nom
simple de la planta

3C

.

COL·LECTIUS Dl GINEBRE

Ginebreda

Glnebreda, que es troba freqüentment com a nos de boscos
o muntanyes i també com a cognom, no apareix en canvi molt
abundantment documentat en els textos antics. El document que
hem recollit de Sa. ta Anna menciona Ginebreda com a nom d'una
localitat

no

Esparraguera

identificada

però

propera

a

Pierola,

o Castellfollit del Boix que són els llocs

mencionats en el document.

1120 Al turo Sta. Anna II 183, pàg. 204: et
alode qui est ad Genebreda et quantum qui[...]
modiata donet [... ] Boxeda et alia nostra honore
qui remanent

Glnebret

En els documents que hem recollit, Glnebret

(graflat

Genebredo, Genebred i Genebret) és el nom d'un alou que es

18

- Pel que fa a l'alternança en el nom de la planta
gavarra / gavarrera vegeu l'apartat dedicat al sufix -ASIOS
(capítol 5.3.).
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situa a la vall de Lillet, pertanyent al monestir de Ripoll.
Aquest topònim <*eu correspondre a Sant Grau de Glnebret.
antiga església a la Pobla de Lillet situada en els límits
entre el Berguedà 1 el Ripollès.

965 Marca ap. 104, col. 88S: in prirais
praecipio vobis ut ad Sancta Maria cuius coenobium
est Rivipullensi carta faciatis de ipsos neos
alodes qui sunt in valle Lilitense, id est, Marlla
et Genebredo, et villa quae di cunt Pujo et
Maranicos

982 DipCarol. II, pàg. 172: In comitatu
Cerdaniense, valle Lilitense ... villa Araionedo,
ecclesia cua decimis et prlniclis, alodem quod
dicitur Liledo, et Genebredo

1026 Baraut, DocUrgell 405 (Urgellla 4, pàg.
112): Et ad sancta Maria cenobii Riopullensis
ipsum meum aleuden de Aragonezo, casas, casalibus
... exceptua ipso campo de Genebred. Et ipso maso
de Telliedo ... remaneat ad Bernard fratre neo

1030 (orig.) Baraut, DocUrgell 434 (Urgellla
4, pàg. 139): Et concessit ad Sancta Maria cenobii
Rivipolentis ipso suo aleude de Aragnoned, casas,
casalibus ... exceptué ipso camp de Genebred. Et
concessit ad Bernard fratre suo ipsum naso de
[Te]1ledo

Els dos últims documents recollits són el testament de
Ponç,

ardiaca,

que

és

una

còpia

del

xin

i

la

seva

corresponent publicació sacramental, en un pergairí original;
els dos presenten la grafia -ed.
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També cal comentar que 1« documentació antiga per aquest
i*

1 al tras topònims
Badia

presenta sempre 1« fraila Ge- i no G1-.

(1981, 55« XV) explica qua al tancament da la -e-

inicial an -1- as produeix an diverses circumstàncies, antra
elles al contacta amb una consonant palatal, 1 a vegadas par
.

dissimilació

an

contextos

a^*

>

i^é.

Aquestes

circumstàncies apareixen an al cas de qinebre (<
ginesta (<

GINESTA)

dues

*CÏNIP*RU)

1

coa també assenyala Badia (loe. cit. n.

S}. Aquest tipus d'evolucions no són, però, sistemàtiques;
Badia,

(loc. cit.), indica

preferentment

dialectal,

es

"encara que és un tractament
produeix

també

en

bastants

paraules de la llengua comuna". Pel que fa a la cronologia
Badia comenta "apareix ja regularment en textos dialectals
antics" i cita les Vides de Sants Rosselloneses i també les
Regles d'esquivar vocables (s. xv). Rasico (1982, pig. 83)
documenta forms an gl- des del segle ÏII. De totes maneres,
en general dóna la Impressió de ser un fenomen poc estable.
Cal Mencionar també en aquest punt l'existència d'un
lloc anomenat actualment El Glnebret a Sant Pau de Seguries
(Ripollès), lloc que apareix sovint mencionat en documents de
Sant Joan de les Abadesses en la seva forma antiga Glnebrosa.
Sobre aquest topònim i la substitució del sufix vegeu el
capítol 10.

- Vegeu els altres derivats de qinebre i els de ginesta
amb als sufixos -ETUM 1 -osus (capítol 6 ) .
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El topònim Ginestet, avui en aim situat al tanne de Sora
(al nord de 1*Osona), apareix documentat das d*antic:
899 DipCarol. II, oig. 217: In predicto pago
Ausonensi ... at In Barga, at In Ganestato at In
Sennare

També, 1 degut al fet que el terme de Sora pertanyia a
Sant Joan de les Abadesses, apareix en documenta relacionats
amb aquest monestir. Així, quan el 960 l'abadessa Ranlo féu
reedificar i consagrar l'església de Sant Pere de Sora, el
topònim coll de Ginestet apareix en la limitació que se'n fa.
960 ACondal 149, pig. 315. Consagració de
Sant Pere de Sora: Istas villas supranominatas
abent afrontaclones de parte orientis in ipsa Olla
vel in f lumen Tesere, de mer idle in collo de
Genestedo, de occiduo in ipsa Guardia de Pino. de
eirei in Vignolas vel in suma serra de ipsa Lena

Per a la grafia Ge- en aquest document vegeu el
comentari que acabem de fer fent referència al topònim
Glnebret.

Ginestet és també cognom.
D*altra banda el topònim actual Glnestret» designa una
pertIda del terme de Corbera a Gandesa

(Terra Alta) i

correspon a un col-lectiu format sobre el mateix nom de
planta en la seva forma dialectal occidental qlnestra (cf.
DECat s. v. ginesta).
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GRAMENET

II topònim Gramenet, col* lectiu d* gram, apareix en
diversos lloes del domini de parla catalana. D*entre els
topònims moderns el més conegut potser sigui Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona) que troben en documents del segle x n :

1165 Alturo 3ta. Anna XI 383, pig. 401:
habemus et habere debemus in parroechlls Saneti
Andrée de Palomar et Sanctae Columbe de Gramineto

Possiblement també fagl referència a aquest mateix lloc
el

passatge

del

document

del

1044

que

reproduïm

a

continuació.

1044 CSCugat XX 572, peg. 236: Et concessit
ad uxor sua ipsum sum alodem quod abebat infra
termines de Nisiano al ve de Gramendo
(per
Gramenedo) ... et In Misino et in Gramenedo ad
uxor sua

Fent
Sal inoves

referència

a

un

Indret

de

Sant

Cristòfor

de

(al municipi de la Baronia de Rialb, Noguera)

apareix en un document del segle i:

949 Baraut, ActCUrgell 31, pig. 89. Acta de
consagració de l'església de Sant Cristòfor 1 Sent
Benet
de
Sal inoves:
Et
donamus
iam
nos
supranominati ad iamdictam ecclesiam ... Et in
Grameneto sive et in Canales lpsas terras culturn
et 1neu1turn

D'altra banda existeixen també altres topònims moderns
amb aquesta forma, així el veïnat del municipi d'K
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Conca Dellà (al Pallars Jussà) 1 Gramenet de Beranui a la
Torre de Cabdella, a la mateixa comarca.

GREVOLET

El col- lectiu en -at de qrèvol (antic agrèvol, del llatí
vulgar

ACRIFULUM)

està a la base del topònim actual Gresolet

(a Saldes, Berguedà); Coromines (1971, pàg. 253, n. 5 i també
DECat s. v. grèvol) explica la presència de la -s- en aquest
topònim per ultracorrecclô a partir de Greo'it que hauria
resultat de la pèrdua de la -v- intervocálica. D'altra banda,
ben a prop de Saldes, hi ha el torrent de la Grevoleda, ara
amb el sufix femení, que baixa per l'est del Pedraforca.

Els col·lectius en -et o -eda del grèvol semblen ser
particularment

freqüents

en

aquesta

zona

del

nord

del

Berguedà i la veïna de l'Alt Urgell. Coromines (DECat, s.v.
grèvol)

també

menciona

un document

de

1067

(citat

per

Carreres Candi al GGC) on apareix el nom Aqrevoled referit a
un torrent i indica que no sembla que es tracti de Gresolet
sinó d'"i:n homònim no gaire llunyà, a l'oest de Gósol".
Efectivament, el document assenyala les afrontacions de la
Vall de Lord i assenyala al nord el Port de Tuixén i Prat
d'Aubes i a occident el torrent d'Aqrevoled que, per tant, no
pot correspondre a Gresolet que quedaria a orient:

1067 Carta de franqueses als habitants de la
Vall de Lord (GGC, Lleida, pàg. 638, nota 228): Ad
occiduum uero in Pugaltell et ascendit in
torrentem de Agrevoled et pervadit usque ad serram
de Cordas. A plaga septentrional! affrontât in
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portum de Tuxen et ascendit usque ad collum de
Pre to de Albes ... ac descendit In VI vel de David.
En

un

localització

document

de

Idèntica

cronologia

molt

similar

1

de

tornen a trobar el mateix topònim

(escrit Gravolet), ara referit a un pont, que sens dubte pren
el seu non del torrent:

1068 Riu, St. Llorenç dels Morunys 9. pàg.
208: Sunt autem afrontaciones et termini vallls
Lurdii: ... ab occiduo autem in Pugaltel et
ascendit usque ad ponte» de Gravolet et pervadit
usque ad serran de Cordas

In tot cas aquest topònim Agrevoled reflecteix la forma
nés antiga 1 dialectal aorèvol que, segons el DECat encara és
vigent en les parles del Maestrat, Ribagorça i Conflent.

Tornen

a

trobar

un

topònim

similar

en

la

seva

constitució etinològica al terme de Vilada al Berguedà, a
orient de Berga; apareix en un parell de documents d'Urgell
con a línit de terres situades en el terme de Vilada i
Espona; la grafia del topònim és, en el segon document,
errònia, però sembla que s'ha de tractar del mateix lloc
mencionat

en

el

primer.

Cap

dels

dos

documents

no

original, sinó que són còpies del segle n u .

995 Baraut, DocUrgell 242 (Urgellia 3, pàg.
74): alodes nostros propios qui sunt in conitatun
Bergitano In locls que dicuntur Vlllalata vel In
Ipsa Spungia... Et affrontât ipsl a lodes de .1.
parte in flumen Lubrigato et de alia In collo de
Petraficta et de .III*, in villa Gardilanos et de
.IIII • in silva Grevoleto
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1001 Baraut, DocUrgell 275 (Urge11la 3, pàg.
105): Et est hec omnia in comítatú Bergitanense In
locum que dlcitur Villalada sive Ipsa Spunia ...
Et affrontât hec omnia de .I.« parte In sancta
Maria da Labidellos at da alia in sancta Maria
Magdalena que dicunt Gard11anos et de .1X1.
affrontât in Agrevelaledo (per Agrevoledo) et de
.IlII.i in Petrafita.

Coromines (DECat, s.v. grèvol) cita encara la valleta 1
torrent de L'Aqreolet a Aós (municipi de Civís, Alt Urgell).

HORTONEDA

(H)ortoneda es un topònim que apareix en diversos llocs
de Catalunya, així a Riner (Solsonès) 1 a la Conca (Pallars
Jussà). L'explicació més planera és la de veure en aquests
topònims

un

col·lectiu

d'hort;

no

serien,

per

tant,

pròpiament col- lectius botànics per tal com hort no és el nom
de cap planta sinó el d'un cert tipus de cultiu.

Ara

bé, contra

aquesta

explicació

més

tradicional,

Coromines (DECat s. v. arç i també secundàriament s.v. hort)
en proposa una altra. La proposta es basa principalment en
l'existència d'una sèrie de topònims que semblen postular
l'existència d'un mot com art(o), que seria una variant d'arc
en el català pre-literari. La presència de topònims com el
Coll d'Artedo a Bivils (Alta Ribagorça), format amb un sufix
- H O M , o Ortonoves a Les Anoves 1 Ortoves / Ortoques a Viacamp
que podrien reflectir un sufix -osa, tota ells amb sufixos
que

formen

col·lectius

vegetals,

fan

pensar,

segons

Coromines, que el cas d'Ortoneda (a la Conca de Tremp) és

177

Col·lectius amb el tuf ix - m w -ITA

paral·lel. Aquest» últims topònims haurien estat modificats
por un procés d'etimologia popular, cosa que no passa amb
Artedo.

En tot cas cal dir que, al contrari del que succeeix per
altres topònims com Ortedó, antigament Artedon, també citat
per Coromines en la seva argumentació, la documentació antiga
per Hortoneda mostra sempre la presència d'una o-. Això és
tant així per Hortoneda de la Conca ai Pallars:

958 DlpPallars II 175, pàg. 376: et in terra
Paliarensis in Metonicha et in Eramonte et in
Ortoneta

1066 Baraut, DocUrgell 795 (Urgellia 6, pàg.
160): Et ipsum meum alium alaudem qui est in
Paliars, ad Ortoneda ad ipso pug, teneat mater mea
in vita sua.

1071 Baraut, DocUrgell 837 (Urgellia 6, pàg.
193): exceptus ipso recet quod dedit Sánete Marie
de Ortoneda

1071 Baraut, DocUrgell 838 (Urgellia 6, pàg.
194 ) : Et precepit ut remanisset Sánete Marie de
Ortoneda ipsam vi11am que vocant Castellion

com pel topònim paral·lel al Solsonès:

1062 Baraut, DocUrgell 741 (Urgellia 6, pàg.
111): alaudem quod abeo infra terminum de 01ivus
et de Ioval et de Riner et de Solsona ... Et abet
afrontaciones prefata hec omnia de parte orientis
in domum Sancti Petri de Ortoneda et de meridie in
rivo Nigro
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JONCET - JOMQUET

El col- lectiu iuNCETUM es troba Ja en llatí a Varró.
Aquest nom apareix en diversos documents d'Urgell. Un lloc
anomenat Joncet apareix en el terme d'Oliana (Alt Urgell) en
documents des de 919 i 920:

919 Baraut, DocUrgell 78 (Urgellla 2, pàg.
61): sunt ipsas casas in apendicio de castro
UI lana in loco ubi dicitur Gur.icetum

920 Baraut, DocUrgell 79 (Urgellia 2, pàg.
62): vindimus tibi terra in adpendicio de Kastro
Uliana, in loco que dicitur Ionceto

1001 Baraut, DocUrgell 274 (Urgellia 3, pàg.
104): dono ... istum alaudem ... in Uliana vel in
termines de Iuncedo sive infra termines de villa
An

És el nom d'un rierol a Tuixén:

1029 Baraut, DocUrgell 427 (Uroellia 4, pàg.
132): trado ipsas villas de Tuxen sive cum ipsas
eccleslas ... affrontât ... a parte orientis in
ipso porto de Gosal ... a parte vero circi in rivo
quem dicunt Iunceto

D*altra banda existeix actualment un llogaret en el
municipi de Serdlnyà (Conflent) amb el mateix nom.
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LILLET
El col·lectiu LiLiETUM apareix ja en llatí, en Pal* lacti.
Malgrat que en català el ne» apel·latiu lliri presenti,
respecte el seu ètim llatí, una formi, dissimilada amb -r-, el
topònim, (La Pobla de) Lillet (Berguedà), conserva la forma
procedent

de

LILIITUM.

La manca de palatal i tzació de la

consonant inicial ha estat explicada per Neyer-Lübke (1923,
pàg. 20) per dissimilacló per la presència de la palatal a
l'interior del mot. El DCVB ignora aquesta proposta i explica
que la 1- ha estat tractada, per fonètica sintàctica, com a
intervocálica ja que en aquest topònim (La Pobla de Lillet)
va sempre precedida de la preposició de. En tot cas cal
assenyalar que an la documentació antiga el nom apareix
freqüentment aïllat, sense cap context fixe, i moltes vegades
designant tota la vall de Lillet cosa que fa poc viable la
proposta del DCVB. També cal assenyalar, entre les formes del
segle x encara que no en les més antigues, 1latinitzades, la
freqüent grafia en -ed indicadora de la presència d'un sufix
-ITÜM.

833 Baraut, ActCUrgell 1, pàg. 49. Acta de
consagració de Santa Maria, Sant Pere i Sant Joan
del castell de Lillet: Nos homines commanentes in
castro Lllletto
905
Baraut,
ActCUrgell
19, pàg.
74.
Consagració de l'església de Sant Jaume de
Frontanyà: concedimus preíibate ecclesie sancti
Iacobl apòstol1 ... et delnde usque in terminio de
sancta Maria que sita est in valle Lilieto
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979 Arxiu de Ripoll (citat per Bofarull, Los
Condes I, pàg. 103): In comitatu cerdaniense in
valle bocoianense vel lilitense In locum que
vocltant cercos vel rlotorto ... exceptué ... et
ipsas mansiones qui sunt In valle lilitense prope
villa Spinosa

982 DipCarol. II, pàg. 172: In comitatu
Cerdaniense, valle Lilitense ... villa Araionedo,
ecclesia cum decimis et primiciís, alodem quod
dicitur Liledo, et Genebredo

983 StLlorenç 41, pàg. 196: Et in Lilied
mansos III ... Et in Lilied Superiore manso I

1106 Baraut, ActCUrgell
77, pàg. 166.
Consagració de l'església de Sant Vicenç del Rus:
términos quoque parrochie ... secundus ab africana
parte in terminio vallis de Lilied, terminus vero
ab ocassu in terminio ville Gabarred

1106 Baraut, ActCUrgell
78, pàg. 167.
Consagració de l'església de Sant Julià de
Cerdanyola: ab oriente primus terminus desinit in
terminio kastri de Liled, secundus ab africana
parte in terminio ville Malagnet

LLENTISCLEDA

El

col- lectiu en -eda del nom de planta llentiscle

apareix en un document de 983 en un topònim que s'acompanya
de l'article: ipsa Lintescleda. El topònim el recullen els
autors de l'Atlas històric de Catalunya (full 11, 1) que no
han pogut localitzar-lo amb precisió però ha d'estar situat
a la part més alta de la Muga.
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LLERET
El

topònim

Lleret

(Lladorre,

Pallars

Sobirà)

l'ha

explicat Coromines de la següent manera: "Le non du village
de Lleret (V. de Cardós), appelé Laseretum en 1086 et Leseret
en 1120, résulte de l'agglutination de L'Aseret

(ACERTTUM

'bois d'érables')" (COROMINES - 1965 I, pàg. 129, n. 24). De
fet, el topònim es pot documentar uns anys abans, també amb
la forma Leseret, però el que és important de remarcar aquí,
ultra els testimonis documentals que reproduïm a continuació,
és

que

aquest

etimològica

topònim

*kctmrm,

seria

formació

el
que

resultat
s'ha

de

d'una

base

considerar

realment antiga ".

1069 Baraut, DocUrgell 820 (Urgellia 6, pàg.
180): Et chamiavit ipsa vila de Leseret ad ipsot
términos cum exils et regressils ... Et ipsas
franchezas que fecit Artallus cornes in Leseret

146):

1086 Baraut, DocUrgell 1027 (Urgellia 7, pàg.
Villam igitur Lesereti cum terminis et

s«rvico«••

1087 Baraut, DocUrgell 1034 (Urgellia 7, pàg.
157): donamus aime Marie Urgellensis sed i a
ecclesie eiusque canonice quandam nostram villam
nuncupative Lesereti.
1145 Baraut.. ActCUrgell 81, pàg. 170.
Consagració de 1'església de Sant Martí de Cardós:
Ladros .1. modlum; Serraeleseret .1. modium;
Ladorre .1. modium
- Sobre aquesta base etimològica i la seva pervivència en
la toponimia catalana vegeu el comentari que en fem a propòsit
del topònim Aceret en aquest mateix capítol.
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COL·LECTIUS Dl LLOR

Lloreda

El topònim La Lloreda apareix con a límit d'una vinya
situada a Campsentelles (Vallès Oriental):

967 CSCugat X 87, 72: Et est hec omnia in
comitatu Barch., in villa que vocant Campo
Sentigis... et ipsa vinea:... de aquilonis in rio
qui discurrí t, de mer idle in ipsa Loreda, de
occiduo in Castelló Mulierum vel in torrente

Aquest lloc té, però, diversos homònims, La Lloreda és
en el següent document de 1077 un lloc a Organyà:

1077 Miret, Organyà 113, pàg. 527: in
comitatu Orgelli in valle Caputense, in apendlcio
Sánete Marie Organianl, ad ipsa Loreda, et abet
airontaciones...

El mateix topònim, ara sense l'article, el retrobem, un
altre cop, més a l'est en un lloc del comtat de Girona, prop
de Tordera:

1183 Sta. Maria de Roca Rossa 81, pàg. 167:
Sunt hec omnia in comitatu Gerundensi, in
parrochia
Santi
Stephanl
de
Tordaria,
in
Vilasclato, et in mont Laborato, et in Laureda et
In Vallis

Lloreda és avui en dia un cognom català.
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Lloret

LAURBTtm era el non d'una part del Nona Auentinus a Roma,
Ja s'havia convertit doncs en un topònim des d'època ben
antiga; es troba, a més, coa a nom apel- lat lu en Suetonl 1
Plini. En el territori català es troba només com a topònim.
En el següent document Lloret és el nom d'un lloc a la
Garrotxa:

979 Arxiu de Ripoll (cit. per Bofarull. Los
condes I, pàg. 101). Testament de Miró: in
potestate predicti monaster!i [St. Pere de Besalú]
subdatur...vel quantum abbo... exceptua loredo
quod dono ad seniofredo filium johanne ... Et ad
Oriolo fidèle meo ...ipsum alodem que vocant
Loredo qui est iuxta Sadernos

Sobre Lloret de Mar i les mencions antigues del castell
de Sant Joan de Lloret hi ha una àmplia referència de J.
Botet i Sisó a la GGC (Girona, pàg. 991). Lloret (Loredo) es
troba per primera vegada en una escriptura

de 966. Ací

reproduïm un passatge de l'acta de consagració de l'església
de Sant Joan:

1079 W i a g e XIII, ap. 27, pàg. 267: venit
domnus Berengarius Sanctae Sedis Jerundensis
Eplscopus ad consecrandam eccleslam in honorem
Sancti Johannis constructam in comitatu scilicet
Jerundensis in castro que dicitur Laureto ...
terminus autem huius domo ita se habet ... a
meridie parte terminatur in litus maris, ab
oriental! quoque parte concluditur in rivum qui
discurrit de Laureto, a parte aquilonis terminatur
in valle Marina sive in ipsa Gaerneda et ipso
monte
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Potser també

faci referència

al mateix

lloc el següent

document :

1066 Wiage IV, ap. 34. Escriptura de
fundació i dotació de Sant Marçal del Montseny: in
comitatu Jerundensi ... et in alio loco apud
kastrum Lauretum

Cal remarcar que en cap d'aquests documents el topònim no va
acompanyat

de

l'article.

Finalment

trobem

encara

aquest

topònim formant part del nom d'una persona:

1177 Sta. Maria de Roca Rossa 137, pàg. 248:
Sig+num Bertrand! qui dicitur de Laureto.

LLUBRIQUETO

Coromines

(1965

I,

pàg.

129)

«xplica

el

topònim

L l u b r i g u e t o de l a muntanya d ' E r i l l com un forma d e r i v a d a , amb
metà t e s i , de *UJCUBRETOM, c o l · l e c t i u de LÜCÜBIR, nom d'una f l o r
alpina.

MARUNYEDA

Les Morunvedes

(o les Marunyedes) és el nom d'una

partida a Sant Llorenç dels Morunys com explica Manuel Riu
("Un topònim enigmàtic: Marunys", BSO 25 (set. 1986) pàg.
1-4). D'altra banda, en un document de

1030 apareix el

topònim Marunvosa referit a un lloc de Dorres (Alta Cerdanya,
prop de Llívia):

185

Col·lectius amb el tuf Ix -warn -ITA

1030 DccUrgell 443 (Urgellla 4, pàg. 149): in
comitaturc Cerdaniense, in pau Liviense, In fines
Edorres. Ipsa una terra in locum que vocant
Marunnosa
Els dos noms tenen, si nés no, l'aparença de col·lectius
vegetals. El professor Riu, en l'article citat, dóna una
documentació relativament important dels segles x i xi de
maruny, usat com a nom apel*latiu. La reproduïm parcialment
servint-nos de les seves mateixes paraules (entre parèntesis
les notes):

1- "El primer lloc documentat fins ara amb aquest
nom era a Santa Maria d'Olost, on, el maig del 960, en
delimitar una terra, hom deia que termenava cum ipsas
petras uel maruqos (-'amb les pedres o els marunys'),
sense cap més precisió".
2- "L'Albert Benet, en la seva tesi sobre la Ciutat
de Manresa, esmentava vàries vegades, al Pla de Bages,
'el maruny que diuen de Joan' els anys 982, 1004, 1009,
1014,

com

a

límit

d'una

terra

en els dominis

del

monestir de Sant Benet de Bages."
3- "Un altre document ..., datat el 8 de maig de
1043, en esmentar els límits de diverses propietats al
lloc de Montfalcó, els donants diuen que el

límit

ascendit per ipsos marunos, que nos uobls monstraulmus
(- 'puja pels marunys que nosaltres us vàrem mostrar')
(Luis Rubio Garcia, Documentos lingüísticos catalanes,
Murcia 1979, doc. 137-VIII. AHM, Poblet, carp. 1192,
doc. 3 ) . "
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(«1 nom) en una delimitació dels

ternes dels castells de Coscoll i de Cabanabona ... feta
el març de l'any 1054

... El document

(C. Baraut,

Urgellla VI (1983/1985), doc. 666, pàg.51-52) diu: et
uadunt ipsl termini per maruqnollo de Salomone (• '1 van
els ternes pel marunyol de Salomó')."
5- "En la donació de Puig de Seguer ... prop de
Santa Perpètua de Gaià, feta ... el 29 de març del 1077,
en especificar el terne, hom diu que peruadit usque ad
ipso maruqnol

(•

*va fins el marunyol')

(Francesca

Español, La arquitectura religiosa romànica a la Conca
de Barberà 1 Segarra tarragonina. Tesi de llicenciatura
inèdita, Universitat de Barcelona 1981, pàg. 567, doc.

6- "A la fi del segle xi hom esnenta encara un
altre Marunlolo al terme d'Espinalbet, dintre el contat
de Berga (Luis Rubio, Ob. cit., doc 143-XIV, pàg. 173;
LFeud. II 696, pàg. 209- 210)."

h aquests exenples s'hi poden afegir diversos topònims
originats sens dubte en el mateix apel- latiu; el nés conegut
és sens dubte Sant Llorenç dels Morunys (Solsonès), escrit
sovint Ma- en documents antics). També poden citar una borda
de Marunvs a Sant Joan de les Fonts que apareix documentada
el segle xxx, topònim mencionat per Riu; el topònim següent
que pertanyia al terme de Soraont

(La Seu d'Urgell, Alt

Urgell), ara en singular:

1038 (orig.) Baraut, DocUrgell 513 (Urgellla
5, pàg. 54): in comitatum Orge1lo In apendlcio de
Somunte, in locum que dicitur in Somunte ... Et
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ipsa slla
Marungo

.1. aorte de terra qui est ad ipso

i finalment també el topònim següent de la Segarra, un altre
cop en plural:

1107 Baraut, DocUrgell 1246 (Urgellia 9, pàg.
75): relinquo Bernardo Bonifilio ad filio suo
Guillen Bernard terra quan vocant ad ipsos Naruns
et una vinea qui est ad Torrefracta, in locum que
vocant ad Chaned et afrontat in terra de Eimerig

Retroben el sufix

-OLUS

en el següent topònin que apareix

en el pergamí original que recull la publicació sacramental
del testament de Ramir jurat sobre l'altar de Sant Joan de
Cabanabona :

1101 (orig.) Baraut, DocUrgell 1192 (Urgellia
9, p. 22): Et reünquid ad Sánete Marie Celsone
ipsos aloudes qui sunt a Maruniol que comparavi de
Udalard Iozfre

No és dubtós, doncs, que maruny havia estat en el català
preliterari un nom apel·latiu; és possible, però no gens
segur, que fos el nom d'un arbre. El professor Riu conjectura
que es tracta de la morera. En aquest cas caldria partir d'un
•HORONÏUM,

derivat del llatí nomos f. 'morera', amb valor de

col·lectiu

i dissimilat

en mar-. Coromines

(DECat

'ronya'), a propòsit de l'alternança dels sufixos

s.v.

-ANEUS

i

-ossos, compara el topònim català Morunys amb el castellà La
Moranva. però no dóna més explicacions. Potser es podria
atribuir a maruny el significat col·lectiu
d'esbarzers
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de móres';

llavors

d"esbarzerar

les Morunyedes

seria

un
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col* lectlu format sobro un col* lectiu, o millor un col* lectiu
emfatitzat. Res, però, no és ciar.

En un document do 1033, editat per Miret, apareix la
frase ad Ipsa marunnecla.

1033 Miret, Organyà 21, pàg. 423: In comitatu
Orgello, in valle Nempas, In valle Fevano, in
apendicio de Saneto Iullano, In locum que vocant
mediano ad ipsa marunnecla

Aquesta forma no respon en principi a cap col·lectiu
vegetal ni és tampoc un topònim transparent en cap altre
sentit. Hi ha tanmateix la possibilitat que es tracti d'un
error de lectura o de còpia per marunneda, error que és ben
fàcil que es produeixi

(vegeu per exemple

l'article de

Soberanas (1980, pàg. 167) on apareix, en un cas Invers, una
lectura lintisdel per llntlsclel). En aquest cas es tractaria
d'un topònim paral·lel als que acabem de comentar, situat
però a la vall de Cabó (Alt Urgell).

MEMTET

La vila de Mentet

(Conflent) apareix molt sovint en

documents d'Urgell, des del segle xi; en aquests documents
cal

destacar

la

pràctica

unanimitat

indicadora d'un col·lectiu en

-ETUM,

en

la

grafia

-mà

en aquest cas del nom de

la menta.

112):

1026 Baraut, OocUrgell 405 (Urgellia 4, pàg.
Et a Bernard filio meo remaneant lpsi
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aleudes de Mented
alauden de Acerri

cua

-wm

Ipsa

ecclesia

et

Ipsum

1030 Baraut, DocUrge11 434 (Urgellia 4, pàg.
139): Et lusslt dare a Bernard filio suo Ipsum
alaude de Mented cua Ipsa ecclesia

1041 Baraut, DocUrgell 534 (Urgellia 5, peg.
70): Et in chomitatu Confluente in villa que
vocant Feges sive in Follano vel in Mented sive in
Saorra

10S1 Baraut, DocUrgell 643 (Urgellia 6, pàg.
28): in comitatum Confluente in villa Annerr et in
villa que vocant Feges sive in villa Folla vel in
Mented sive in Saorra

xi - xiz (orlg) Baraut, DocUrgell 1189
(Urgellia 8, pàg. 114): Et in villa Mented mansos
duos

MILLET

Millet

és

avui

en dia

un

cognom que

s'ha

d'haver

originat en un topònim col-lectiu de mill amb el sufix -et.
No hem pogut trobar, però, cap topònim amb aquesta forma.

MOLLFULLEDA

El cognom Mollfulleda l'explica Moll (1982, pàg. 237) a
partir

d'una deformació de marfulleda, col·lectiu de

mar full. En el DECat (s v. mar full, acceptant per tant la
hipòtesi
190

de

Moll)

s'esmenta

el

"gran

i

antic

mas

de

Col·lectius amb el «ufix - m m
Mollfulleda

(entre Arbúcies

i Cladells, en el

-m

liait

de

Guilleries i Selva)** i «és avall s'explica que en aquest
topònim la síl·laba inicial Moll- es pot deure en part a
l'etimologia popular 1 en part a la "influència de la u i de
la n

següents". Moreu-Rey, en la ressenya que fa de l'obra

de Moll (BSO 11, 1983, ara reeditada en Moreu - 1991 b ) ,
proposa, però, una altra explicació : "per Mollfulleda cal
recusar

la

hipòtesi

de

la

pàg.

237

i assimilar-ho

al

Mont ful leda de la pàg. 146 (és antiga casa i familia del
terme d'Arbúcies)".

NESPLEDA

En dos documents del segle x referits a Les Preses
(Garrotxa) apareix el mot nespoleda, precedit de l'article,
en una frase similar que inclou també el mot avellaneda.

926 (orig.) AMontserrat, perg. Bages, n»
1010: per hanc scripturam donamus tibi ... ipso
pugolo et ipsa avellaneda et ipsa nespoleda

957 MNHistóricas XI 114, pàg. 188: alaude
quem abeo in comitatu Bisuldunense ... id est
uilla Presas ... et ipso puiolo et ipsa auelaneda
et ipsa nespoleda

En aquests contextos sembla que es podria tractar de
mots apel·latius i no de topònims. Tanmateix els autors de
l'Atlas

històric de Catalunya

(mapa

10, 1) identifiquen

aquest mot amb el lloc anomenat La Nespleda (a El Soler,
municipi de les Preses, Garrotxa).
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Saneapleda amb l'article procedent de

i amb la

IPSI

grafia aglutinada és actualment un cognom català.

NOGUEREDA

El col- lectiu en -eda del noguer o noguera ja apareix
coa a non comú en un document del 876 amb la forma noqaretas,
tmmmmÊÊÊÊmkmmÊmHÊÊÊÊimÊmmHÊmmmmm'

w

i s'ha aantingut com a tal fins a l'actualitat.

876 (ex chartulario monaster!i Arulensis)
Marca ap. 35, col. 798: guia lnfrontat ipse
Palaciolus cua ipsas terras uel cum lpsas
castenatas (per -anetas) et nogaretas de una parte
in rio quern nuncupant Ferrarlo

En els altres dos documents recollits que reproduïm a
continuació (l'un és còpia de 1'altre) sembla que noquereda
s'hauria de considerar nom comú, tot i que els editors ho
escriguin amb majúscules, ja que apareix el nom d'un lloc amb
la indicació "a costat de la noguereda".

994 (orig.) ACA Ramon Borrell, n» 3: boschos
et castannarios et olzinas in loco ubi dicunt
Nogerae iusta ipsa Nogereda et ipsa medietate de
ipsa Olzeda qui est in ipsa Corbeira.. .in
comitatum Ausona...in ualle Ausore

1068 ACA Ramon Berenguer I, n« 411, LFeud. I
394, pàg. 413 (cit. per Balar i, Orígenes, pag.
211): boschos et castannarios et elzinas in loco
que dicltur Rogerola, iuxta ipsa Nogereda
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NOUET

NuciTUM, col·lectiu de NUX 'noguer', apareix ja en llatí
a Estaci. El trobem con a non d'un riu afluent del Llobregat
en un document de Ripoll datat el 888, és un document fals
però confeccionat abans de 982:

abans de 982, AC om tal 5, pàg. 109: in pago
Bergitano ... Et in eoden cornitatu ecclesias
sancti Vicencii, que est consecrata et sancti
Iohannis; habet affrontaciones...de alio vero
latus per ipsa serra superíus nominata et lnfundit
per ipsa serra usque in rio de Noceto et pervenit
usque in flumen Lubrigado

Els següents documents potser no fan referència al mateix
lloc:

907
Baraut,
ActCUrgell
20,
pàg.
76.
Consagració de l'església de Sant Martí d'Avià: St
ego Wasconius et uxor nea Argesinda donamus terra
plantata et ad plantare cultun et incultum in
locum que dicitur Nocetu, qui est luxta vinea
sancti Vicentli

970 StLlorenç 29, pàg. 190: Et iusi dari ad
Sardina clerico ipso naso de Noceto, cum ipso
clauso

Actualment existeix el cognom Hoet (escrit amb diverses
variants gràfiques) que correspon a aquest mateix origen, amb
la pèrdua normal en català de la consonant del grup -ctabans de l'accent. Aquests topònims han de ser de formació
molt antiga ja que MUX 'noguera' va ser ben aviat substituït
per

SOCARÍA.

D'altra banda existeix també el topònim Noedes
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(Conflent) forma paral·lela, en la seva variant plural 1
femenina, a l'anterior.

COL·LECTIUS D'OLIVA 'OLIVERA'

Oliveda

Oliveda és el nom d'un nucli de població a Maçanet de
Cabrenys (Alt Empordà), lloc que ja apareix documentat el 952
en una donació a l'església de Camprodon.

952 (Citat per BADIA - 1961, pàg. 160): infra
fines vel terminios de Machanedo in locum quem
vocant Oliveda

D'altra banda oliveda apareix també en el baix llatí
català com a nom comú, ja des de 966. En alguns d'aquests
textos es pot veure clarament com és un nom comú ja que
apareix en enumeracions de vegetals o s'especifica que es
tracta d'un conjunt d'oliveres d'una manera ben explícita;
per exemple en el document de 1086 s'indica el destí del
fruit que produeixi una determinada oliveda.

966 StLlorenç 25, pàg. 188: et cum illorum
pertinentiis et plurima planta, oliveta, linarios
•• •

1056 LAntiq. II 413, f. 140 (Nas 706): et
concessit ad Maria et a Luciana et a Blidgards
filias que fuerunt de Blidgards, omnem alodium
suum quas abebat ... id sunt terris et vinels,
ruviris, oliveta, molinis
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1086 W i a g e IX, ap. 19, pàg. 266: et laborat
ipsos olivarlos qui sunt in ipso orto, at faciat
bassam, et de Ipso f ruc to, qui fuerlt de Ipsa
oliveta, habeat Sanctum Michaelem ipsas duabus
partibus

Pel que fa a la llengua actual, cal fer notar que
Coromines (DECat s. v. oliva) registra el nom comú oliveda
con a forma de col·lectiu usual al Rosselló. Joan Amades té
un recull de poemes titulat L'Oliveda (1934).

Olivet

La forma

OLIVÏTUM

es troba ja en Cató 1 Varró. En el

llatí medieval català apareix també algunes vegades con a non
apel-iatiu:

956 CSCugat I 45, pàg. 41: est auten hec
alodium .. cum terris et uineis atque oliuetis,
cun boscho et garicis, et aliis diuersl generis
arboribus ... In coaltatú Barch. in terminio de
Kastrum Vide

1056 LAntiq. Ill 272, f. 105 (Mas 704): Ipsum
campum de terre obtime qui est In burgo Barchinone
civltatis, situs luxta eccleslam Sánete Marie que
est In 1itore naris ...cum lpsls casulla et ortls
que Infra predicturn campum sunt et cum lpsls
oliuetis et arboribua varll generis

Aquest apel·latiu s'ha mantingut fins a l'actualitat,
encara que no sigui la forma general de tot el territori.
Coromines

(DECat s. v. oliva) registra olivet, en funció

d'apel·latiu

('olivereda'),

com

a

forma

predominant

a

l'Empordà 1 a la Garrotxa.

195

Col·lectius amb »1 sufix -vsm -ITÀ

No és fàcil de decidir si 1'olivet que apareix en «1
següent document d'Urgell, referit • Cerc (Alt Urgell), de
863, és un topònim o un nom apel- latiu; si fet que aparegui
amb article i en el gir "sota l'olivet" pot fer pensar que es
tracta més aviat d*un nom comú.

863 (orig.) Baraut, DocUrgell 22 (Urgellia 2,
pàg. 35): vindo vobis torran sean quan ateo de
proprium in territorio Orge11«taño, in villa que
dicitur Cerco, subtus ipsum olibeto.

Olivet apareix també com a topònim en dos documents de
Sant Cugat; un d'ells, i potser també el de 1021, es refereix
a un lloc d'Olèrdola no Identificat.

1021 CSCugat II 483, pàg. 131: in chomitatea
Barchinona in termlnio de Oliveti vel in eius
términos

1218 CSCugat III 1287, pàg. 403: in terminio
castri de Olerdula... specialiter in manso de
Oliveto

OLZEDA - OLZET

01zeda

01 zeda (d'ILÍCITA) apareix coa a non a pel- latiu en alguns
documents del segle x 1 xxt

968 Junyent, DipVic 387, 323: et ipsa terra
que est in ipsa ferra, et ipso boscho cum ipsa
olzeda ... reiraneat ad viro meo Langovardo
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1033 Miret Terrassa 83, pàg. 486: vindimus
tibi kasas cim curtes, colat et suprapositos, et
terras et vineas et omnia generis arboribus
similis et dissimilis et o1zeda et ortos

994 (orig.) ACA Ramon Borrell, n» 3: boschos
et castannarios et olzlnas in loco ubi dicunt
Nogerae iusta ipsa nogereda et ipsa medletate de
ipsa olzeda qui est in Ipsa Corbeira ... in
comitatum Ausona ... in ualle Ausore

In altres documents apareix com a topònim; en els da 978
i

1038 El zeda és el nom d'un

lloc a prop de Joanet 1

Arbúcies; en els documents de 1066 i 1096 Olzeda és el nom
d'un lloc a Ripollet.

886 DipCarol II, pig. 140: in supradictum
comitatum Gerundense, vi H a m que vocatur Elzeda
cum omnibus adjacentis suis

978 Junyent, DlpVic 445, pàg. 372. Butlla de
Benet VII a favor de l'església de Vic: Finís
au tem tot i s ipsis episcopat! hec sunt: ... et
peruenit ad términos qui est inter Iohanettu et
ipsa Ellzeta, et peruenit in fines de Arbuties

1038 ACA Ramon Berenguer I, n» 24: usque ad
términos qui sunt inter îohannetum et ipsam
Elzetam et venit in finibus Arbucie

1066 W l a g e IV, ap. 34, pàg. 315. Escriptura
de fundació 1 dotació de Sant Marçal del Montseny:
in cornitatu Barchinonaensi apud locum Palacium, ad
ipsa 01zeta

1096 CSCugat II 760, pàg. 419: in comltatu
Barchinona in parrœchie s. Stephani Palacii in
loco vocitato Todberto atque Rored ... et ipsa
medletate de ipsa Olzeda
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1137-1154 Marquès, Roses 3, pàg. 31: usque
locum que vocatur Farela et descendit ad colli» de
Ulzeda ticut aque undique dicurrunt

Per a la forma d'aquest not, especialment en comparació amb
•Is altres reflexos d* ILÍCITA com és ara au leda, vegeu el
comentari que en fem en el punt següent.

Olzet

El col-lectiu iLicETUM es troba ja en llatí en Marcial.
El seu reflex català olzet (olsedos, olzeds) es troba en els
dos documents que hem recollit de 1058 i 1092 clarament usat
com a nom apel·latiu; això és prou notable perquè ja des
d'aquesta època la tendència és a formar els noms apel·latius
en femení.

1058 LAntiq. III 40, fol. 18 (Mas 742):
propterea impignoro tibi terras et vineas cultas
et heremas et ruviras et olsedos, et omnia genera
arboribus

1092 Al turo Sta. Anna II 130, pàg. 147:
dimisit ... simul cua ipsas casas ... et trillas
et cum ipsos olzeds qui in ei reu i tu sunt et cum
Ipso molino de ipso Gorgo

actualment Elzet, Olzet (amb diverses variants) és cognom.

Tant

01»** corn 01 zeda no mostren el pas -lz- a -ul_- que

s'lia produït en formes corn aulet o auleda (cf. supra). Ja hem
comentat en mencionar el topònim Aulet que aquesta llei
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fonètica la situava Coromines an "un ampli territori qua va
das da la Vall da Ribas fina a Pinada, an al Marasne,
comprenent la Garrotxa, Osona 1 laa Guillarlas" (COROMINES 1971, peg. 216) ". Tanmateix alguns dais topònims qua has
recollit an l'apartat antarior as troben an una zona on
hauria da tenir vigència aquesta liai fonètica que comentem.
D'altra banda aquestas variants en 01- s'expliquen par la
influència de la velar.

COL·LECTIUS DE L*0M

El col·lectiu

femení de l'om és rar. En el següent

topònim es manté la -i- de la forma etimològica

mms.

1092 ACA Ramon Berenguer III, nfi 9: de
occiduo namque afrontat in parroechia Sancti
Martini de Olmeda

El topònim Omet as documenta molt abundantment, des de
969, com un lloc a Polinyà del Vallès (Vallès Occidental).

969 Alturo Sta. Anna II 2, pàg. 14: vlndimus
tibi vila Pauleniano ... adfrontat ... da meridie
in tarainio de Olmedo vel de Sancta Maria

u
Vegeu també més endavant un altre example de 1'acció
d'aquesta llei fonètica en els col·lectius del fitònlm salza.
199

Col·lectius amb el sufix -iron -KTA

100? Marca, ap. 156: castrum vocitatura
Barberano... a part orientis In ipso torrente qui
vadlt per Olmedo, id est, aqua dueto
1040 Alturo sta. Anna XI 50, pig. S3: Et «at
In comitato Barcinonense, in Vállense, In locum
que dicunt Infra termina da Poligna. Et afrontad
... da allodia in termine de Saneta Iterla Antiga
siva in Olmedo
10S6 Alturo Sta. Anna II 87, pig. 100: Et aat
hac omnia in comitatu Barchinone, in parrochia
Sanct Salvatoris, in locum que dicunt Olnteti
1066 Alturo Sta. Anna II 89, peg. 102: In
comitatu Barchinonense, in Valíanse, in parrochia
Sancti Salvatoris Polinnanensi ... in vocativo
loco Olaet
1068 Alturo Sta. Anna II 95, peg. Ill: in
comitatu Barchinona, in Vállense, in parrochia
Sancti Salvatoris Poliniano, in vocativo loco
Olaeti
1084 (orig.) Alturo Sta. Anna II 121, pag.
139: vendoque vobis terra cua arboribus at urtis,
quod abea in coaitatu Barchinone, in Valíanse, in
termine Poliniano, in loco nuncupative Olmeto
1121 CSCugat III 856, pig. 55: Concedo ad
sepedicta uxor aea
.. ipsum meum alodium quod
abeo in Olmed s i cut est da ipsa riera vocitata
Olaed ... It ipsas aeas decimas de predicto alodio
val de al lis loci s quas abeo et teneo in valle
Olaed dialto a S. Marie Antique. Concedo ad
Ospicio de Iherusalem ipsos II mansos ... sicut
est de rio Olaed usque in rio Callidls

Segons J. Alturo (1990) el topònia es conserva coa ca n'Omet
de Dalt i ca n'Omet de Baix i en el noa d'una riera.

En un document de 1092 de Vic apareix un altre topònia

1092 ACVlc, LDot. f. 113, col. 2: In coaitatu
ausone in parrochiaa Sancti Fructuós! de Balennano

200

Col·lectiu» —to el «ufix -nJM -gm
in loco iaradicto Olmed
mans i quem vocant 01 mad

... mediatatem cuiusdam

L'Omet o és també un nom de lloc a Unarre amb conservació
de la -o, i és també cognom actual, escrit però amb diverses
grafies (Huitet, Hornet, etc.).

PINEDA

La forma en

-ETUM

es troba en llatí:

corresponent al col* lectiu de

PINETUM

FIMOS

ja

a Properci, Ovidi... In català és

ben viva la fonia femenina com a nom a pel- latiu; per contra,
la forma masculina no es troba ni com a apel- latiu nl com a
topònim.

El lloc més conegut amb aquest nom és Pineda al Maresme.
Molts dels documents recollits fan referència a aquest lloc.

898-917 ACondal 9, pàg. 118: in comltatu vero
Ausonense ... vi H a m quoque quam nuncupant Ulmos
seu et Vi cum —
[in comltatu] Gerundense loco
quem Pineta nuncupant

993 Baraut, DocUrgell 232 (Urgellia 3« pig.
64): Et a cenobio sanctl Pauli in Maritime
remaneat ipse meus alaudes quod abeo in Maritime,
qui est de ipso termine de Vilar de Ramio usque ad
ipso termine de Pineda

1066 W i a g e IV, ap. 34. Escriptura de
fundació 1 dotació de Sant Marçal del Montseny: et
in Tordariam loco quem dicunt Casellas et in piano
etiam apud Pinetam
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1093 ACA Ramon Berenguer III, »• 25: et alium
¡Mi» alodium quest babeo In parrochla Sanet* Mari*
d* Pineda

ÍOSS ACA Ramon B*r*ngu*r III, n* 64: Iterum
namque damus vobis «aerarlos duo« ad porta»
*ccle«i*
«ancti
Petri
de
Pineda
cim
af f rontacionibus earum ... Est namque predicta
omnia in comitatu gerundensl In parroechia Sanet©
Marie
Pineda... Habert
namque
terminio
et
affrr.ítaciones a parte orientis in collo de
Banca11 a merldle in undas naris. Ab occiduo in
ipsa riera d* Pineda. A clrcio in Palomera

Els autors de l'Atlas histèric de Catalunya citen un
document de 198 on apareix la forma Pinetae referida a Sant
Miquel de Pineda (a Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa). Un
altre topònim documentat molt més tard és el que apareix en
un document de 1159 on La Pineda és un nom de lloc a prop de
Poblet.

1159 CPoblación 113* pàg. 16i: Affrontât
autem a parte orientis in termino de Pctleto sive
in ipsa Pineta

Com hem

J«* pineda és el nom comú usual en català,

encara que conviu amb altres formacions creades amb altres
sufixos (-ar, -ada) o amb el mateix -eda; Pinareda (forma més
local) (per aquests a pel latlus vegeu 1* apartat 2 del capítol
11). Aquest mot es documenta com a apel·latiu des del segle
ixi.
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COL·LECTIUS DE POPULUS
Poblat
El col·lectiu popuLBTUM es troba ja en llatí, en Plini.
Sobre el topònim català Poblet (municipi de Vimbodí, Conca de
Barberà), conegut sobretot pel monestir cistercenc, cal
observar que està format directament sobre aquesta base
llatina i no sobre cap de les diverses variants dels noms
actuals del pollancre en català.
1153 CSCugat III 990, pàg.
Geralii, prior de Pobled

168: Sig+num

1155 Aituro Sta. Anna II 292, pàg. 321:
donamus Domino Deo et monasterio Sánete Marie de
Pobleto et tibi Grimoarde eiusden loci abbas
1159 CPoblaciôn 113, pàg. 166: Affrontât
autem a parte orientis in tarmino de Pobleto sive
in ipsa Pineta
1177 CSCreus 197, pàg. 196-197: Sit noti»
cunctis quod hoc est compositionis instrumenturn
quod factum est ínter domum Populeti et domum
Sánete Cruels ... Liceat etiam oves domus Populeti
Inde habere transitua
1184 CPoblaciôn 171, pàg. 239: ipsum Costrum
et fortitudinem de Velosello versus Populetum et
versus Va lleudaras
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Poboleda
Poboleda és el non d'un municipi del Priorat. Con
l'anterior sembla fornat directament sobre una base llatina
POPÜLKTA

i no sobre un nom català. En el següent document és

de destacar la presència de l'article que acompanya aquest
topònim:
1180 CPoblación 161, pàg. 223: a ateridie in
termino Falcet, ab occiduo in illa Poboleda
És ben notable que el tractament dels dos noms de lloc,
Poblet i Poboleda, separats solament per la serra de Prades,
sigui, pel que fa al tractament de la vocal pretónica,
diferent.

POLLEDA
Sobre el fitònim poll 'pollancre* el català crea el
col·lectiu polleda. En el DCVB es recull polleoa com a nom
apel·latiu citant un text de contes del Vallespir de Mn.
Casaponce, text on també apareix la forma col- lectiva viaeda.
De fet, les formes més habituals per designar el col·lectiu
d'aquest arbre semblen ser pollereda o pollancreda.
Per al mateix arbre existeix la denominació ciop que es
troba a la zona dels Pirineus occidentals 1 que es un mot que
es documenta ja des del segle ix (DSCat s.v. poll i n ) .
Corresponents a aquest mot Coromines (loc. cit.) registra dos
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(La Clopeta a Isavarre i Clopeta a Espot) que

presenten el sufix -ÏTA amb conservació ele 1'oclusiva sorda.

El fitònlm poll s'explica (DECat, s.v. poll IXI) per una
variant

*POCLU;

*CLOPPÜ,

sempre segons Coromines. Tots designen el mateix

arbre que el

els tipus com clop per una variant

llatí

POPÓLOS;

el mot pollancre

*COPLU

O

només està

documentat tardanament en català.

COL·LECTIUS DE LA POMERA

Els col-lectius del nom que designa la pomera presenten
la dualitat que ja hem comentat en altres casos per noms
d'arbres

fruiters. D'una banda existeixen cou

a cognoms

catalans les formes Pomeda i Fomet creades directament a
partir de poma i d'altra banda existeixen també Pomaret com
a cognom i Pomareda també com a cognom i com a topònim
(Pomareda és el nom d'un mas a Castellnou (Rosselló) i el
d'un volcà a la zona d'Olot (La Garrotxa). La possibilitat de
crear col- lectius a partir del nom d'arbre amb el sufix

-ARIOS

o a partir de la forma arcaica sense sufix també l'hem
comentada per les parelles Castanyeda / Castanyereda.

PRESSEGUEDA

Sobre el nom de l'arbre préssec s'ha creat el col* lectiu
presseoueda que apareix com a topònim en el següent document
d'Urgell de la segona meitat del segle xn que aparentment fa
referencia a Montferrer (Alt Urgell):
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1187 ACUrgell: Una vlnnarum est ad ipsa
pressegeda et affrontât de .1. parte in vinna de
Gillelmi de Vallorfa

PRÜNET

11

col- lectlu

en

-ITÜM

de

pruna

'pruner*

es

troba

representat en la toponímia en la vila de Prunet (comuna de
Bellpuig, prop de Vinçà, Conflent). Aquest és un topònim que
es troba documentat des de ben antic:

869
DipCarol
II, pàg.
360:
in
pago
Russilionense,
id est uillulam que uocatur
Prunetus cum suo uiliare Domnolino uel cum omnibus
eorum append!tiis

El mateix nom, en la seva forma femenina Pruneda, és
actualment cognom. Cal observar que tant un com l'altre estan
creats sobre el fitònim pruna 'prunera* i no sobre el nom
actual de l'arbre amb el sufix

-ARIA.

D'altra banda, encara

que no pertanyi al domini lingüístic català ni, per tant,
mostri una evolució pròpia d'aquesta llengua, cal mencionar
el

topònim

Pruedo

a

la Vall

d'Aran,

paral- leí

al

que

comentem.

COL·LECTIUS DE ROMANÍ

Els col- lectlus del nom de planta romaní es troben
representats en la toponímia catalana sota diverses formes.
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Ela col·lectius
sofert,

formats amb «la sufixos

però, evolucions

diverses que

-•TOM

/

-«TA

han

an ai lleial ten la

Identificació. Coromines (1965, II, peg. 20 i DECat, s.v.
romaní) explica que, a partir d'un col* lectiu * Pomanineda (o
* Romaninet en la forma masculina), s'hauria produït una
haplologia d'on resultaria una forma coa Romanada (Romanet)
i seguidament una metà tes i, d'on resulten Ramoneda ( Ramone t).
Coromines no cita, en cap dels dos llocs que hem citat,
topònims amb la forma Roma-, que tanmateix també existeixen
i són precisament les formes que es documenten des d'antic.

Romanet

Romanet és el nom d'un turó situat prop d'Horta, sobre
Canyelles. El topònim es troba documentat des del segle x,
juntament amb altres topònims propers

(Horta, Canyelles,

[Sant Genis dels] Agudells):

998 CSCugat I 331, pàg. 279: in tenninio de
Orta ... de ¿arte clrei vadit per summitates de
ipsas serras qui sunt super Acutellos et super
Orta et super Romanetum et super Cannellas

1040 CSCugat II 552, pàg. 212: de parte circi
vadit per sumitates de ipsas seras que sunt super
Acutellos et super Orta et Romanetum

1043 CSCugat II 562, pàg. 225: et ipsa alodia
qui sunt In predlcta Orta ... de circio vadit per
summitates de ipsas serras que sunt super
Acutellos et super Orta et super Romanetum et
super kannellas
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post. ii 1164 Alturo Sta. Anna IX 373, pag.
394: dimito filio meo Raimundo domum de Romaneto
et campum et totum quantum habeo et habere debeo
in Romaneto

Entre els documents que citem a continuació, almenys el
de 981 fa referència a un altre lloc:

974 CSCugat I 104, pag. 85: Id est vinea quod
habebat in terminio de villa Romanedo siaul cum
ipsa hereditate

981 CSCugat I 139, pag. 117: Et alium alaude
quod ille habebat in locum Calles vel in locum
Romanedo vel ad ipso Pratello iussit ad earn habere
sine ullum con ven turn

1041 LAntiq. II 263, f. 88 (Mas 526):
affrontât namque omnia de parte circio in via qui
pergit a romanedo

1048 LAntiq. II 218, f. 76 (Mas 613):
affrontât ipso alaudo ... de aquilonis in via
curribile qui pergit a romanet

1055 LAntiq. II 729, f. 229 (Mas 693): iterum
dono prefate canonice domos quas habeo in romaned

Romaneda

La variant femenina del topònim anterior es troba també
sovint en la toponíma. D'una banda existeix aquest topònim en
documents que fan referàncla al poble de Sossís (municipi de
Claverol, Pallars Jussà):
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974 Pallars Medinacelii 1, pàg. 916: dono ...
ipsa villa de Coals qui est in nostro cornitatu [1.
e. pallara) prope castras de Clavarolo.. at cum
suos términos, Id sunt: .. et de flumen Mocharla
usque in alaudlo de la Torra at In collo de
Romaneda usque In Santo Ventlno at In Ipso far
Baraut Identifica el Romaneda que apareix en el següent
document d'Urgell de 1092 amb un límit de La Rua (al municipi
d'Abella de la Conca, Pallars Jussà):
1092 Baraut, DocUrgell 1095 (Urgellla 7, pàg.
215): Est nempe prenominatus mansus
intra
Urgellensem comitaturn, infra términos castri
Taravall in loco qui vocatur Sancta Eulalia.
Terminatur autem iste mansus ab orientale parte in
Romaneda
altres documents d'Urgell fan referència, sempre segons
Baraut, a un terme de Coll de Nargó (Alt Urgell):
1065 Baraut, DocUrgell 778 (Urgellia 6, pàg.
146): et ipsos nogarios qui sunt in ipsa costa
subtus ipsa via que vadit ad Romaneda relinquo ad
Eldiards
1096 Baraut, DocUrgell 1140 (Urgellia 8, pàg.
64): intra Urgellicum comitatum ... in apendicio
Sancti Iusti ... et habent afí. on tac i ones a parte
orientis in ipso collo de Romaneda
1097 Baraut, DocUrgell 1147 (Urgellia 8, pàg.
76): et pernas IX et ansunna I cum omni expleto
quod habeo in Romaneda
També apareix des d'antic com a complement d'un antropònim:
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1036 Baraut, DocUrgell 490 (Urgellia 5, pàg.
28): Ego Iaarnus de Cabodez et Ansulfus de
Romaneda et Ennemiro sacar donatores suaus domino
Deo et Sancta Maria Sedis Vicho vel ad ipsa
canònica.

Ramonet i Ramoneda

Pel que fa als topònims en Ra- podem mencionar CampRamonet a Andorra, citat per Coromines (1965, II, pag. 20}
com a derivat de romaní. Moreu-Rey (BSO 4 (1981), pàg. 21),
a més d'indicar la possibilitat que aquest topònim s'hagi de
grafiar Carn com a derivat de calm, classifica aquest topònim
com a procedent d'un antropònim.

Ramoneda és el nom d'un despoblat al nord del poble
d'Any a (La Noguera) i és el nom d'una "pagesia cap dalt de la
Baronia de Rialb" (La Noguera) (DECat, s.v. romaní); és també
cognom.

RODOREDA

Rodoreda

apareix

com

a

nom

apel·latiu

en

un

text

pertanyent als Jocs Florals de 1863, citat pel Diccionari
Aguiló

(el

caminant

deu

obrlr-se

pas

entre

brosses

y

rodoredes de antlch y pobladissl» bosch). Il DCVB registra
t*"b* rodoreda (Ripollès) i la forma originària roldoreda
'bardissa on predomina el roldor*.
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Rodoreda és cognom repetit i, segons Coromines (DECat s.
v. roldor), també topònim; és «1 non d*una masia a Oix (lia
Garrotxa). El català roldor procedeix de *RORBTURIU, del llatí
MOS TYRIUS (DECat 8 .

V.)

ROMEDO

El

topònim

Romedo

que

correspon

a

una

partida

de

Lladorre (Pallars Sobirà) és, segons Coromines (1935, pàg.
329

i

DECat

s.

v.

romeguera),

un

col-lectiu

de

roma

(procedent del llatí RUMEX -ICEM), nom de planta distinta de
la

romeguera però provinent, el nom, de la mateixa arrel.

Potser es podria partir d'un col·lectiu llatí RUMIOETÜM.

ROSET

El

col-lectiu

de

la rosa

ROSETUH

apareix

ja a

les

Èglogues de Virgili. El mateix nom el trobem en la toponímia
catalana, concretament en dos llocs diferents, documentats
els dos des de ben antic. En l'acta de consagració de Santa
Maria de la Seu d'Urgell apareix un Roseto que s'identifica
amb el topònim actual Roset al terme de Vilada (Berguedà):

ca. 860 Baraut, ActCUrgell 2, pàg. 52. Acta
de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell:
Igitur tradimus atque condotamus omnes parrochias
Bergitanensium pagum ... cum Gardilone, et Roseto
atque kastro Adalasindo sive illa Noz
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També fa referència al mateix lloc «1 següent document de
Vic:

996 (orig.) Junyent, DipVic 608, pàg. 518: in
comitatum Bergitano, in valle rosedo in finas de
villa Equillanis, in ipsa connamina. Et adfrontat
... de I parte in rivo Pedredo et de XI in rivo de
Vi Halada et de III in monte Sabadello et de
quarte in rivo de Cananeros

L'altre topònim Roset correspon actualment a una masia
del terme municipal de Sant Ferriol (Garrotxa), situada a
l'oest de Fares, lloc amb el qual apareix sovint associat en
la documentació antiga; és un topònim que es troba documentat
repetidament des del segle x (els autors de l'Atlas històric
de Catalunya citen un document de 966 amb la forma Roseto
referit a aquest lloc):

969 MNHistoricas XI, ap. 155. pàg. 215-216:
alodem in comitatum Bisuldinense, et in parrochia
Sancta Marie de Faris, in locum quern vocantum
Roseto

977 Marca ap. 124, col. 920 * MNHistoricas
II, ap. 5, pàg. 205-208: alodium ¡neum quod dicitur
Fares, et ipsum quem habeo in Roseto vel in
Villámala

979 Arxiu de Ripoll (citat per Bofarull, Los
Condes I, pàg. 100): Et ad cenobium S. Petri qui
est justa castro Bisnlduno (per Bisulduno) ...
donare faciatis per spcripturam legitimam alodem
meum que dicunt phares et rosedo cum terris et
vineis totum ab integro.
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COL·LECTIUS DE ROURE

Roureda

En la publicació de l'original de l'acta de consagració
de Sant Martí de Tost de 1040 apareix la forma roueda que
potser cal llegir roureda o potser millor rou(er)eda (amb
l'omissió d'un signe d'abreviatura o una lletra al document).
En aquest cas seria la forma més antiga documentada (el DECat
recull la de 1190).

1040 (orig.) Baraut, ActCUrgell 49, pèg. 123.
Acta de consagració de Sant Martí de Tost: Et dono
ego Sidela .1. pecia de vinea qui est in ipsa
roueda

1190 CPoblet 144, pàg. 84: donanus ... totum
quantum habebamus et habere debebamus in ipsa
roereda ... Hanc supra dictant roeredam cum omnibus
terminis suis diffinimus at omnino laxamus vobis

Actualment La Roureda és un lloc del municipi de Sant Gregori
(Gironès).

Rouret

Rouret sembla que en els següent document de Sant Cugat
és el nom d'un lloc a Sant Esteve de Ripollet:

1096 CSCugat II 760, pàg. 419: in comitatu
Barchinona in parroechie s. Stephani Palacii in
loco vocitato Todberto atque Roured ... et ipsa
medietate de ipsa 01zeda
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In tot cas cal constatar l'escassísima presència de las
formes rouret i roureda an la documentació antiga 1 també an
la toponímia contrasta amb la Important i ssima presència de la
forma sinónima rovlra (vegeu en al capítol 2, l'apartat
dedicat a aquest mot.)

SABOLLEDA
El

col·lectiu

en

-eda de

cebolla

'planta

bulbosa

silvestre' el trobem com a topònim corresponent a una vall
d'Erill (Alta Ribagorça), escrit però habitualment Sabó1leda
(cf. DECat s. v. ceba). També cal mencionar aquí, encara que
tant per la seva forma lingüística com per la seva situació
geogràfica sigui un topònim que no pertanyi al català, el
circ de Saboredo a la Vall d'Aran que és un topònim paral- leí
(amb el sufix masculí i el tractament fonètic propi del
gascó).

COL·LECTIUS DEL SALZE
Els col- lectius en -ITÜM / -ETA del salze es presenten en
la toponímia i en la llengua catalana amb forces diverses que
cal comentar detalladament.

Abans que res cal fer una referència a la possibilitat
que tenia la llengua llatina de formar un mot que designa el
col·lectiu del salze amb la forma SALICTUM. Ja fa temps
AeblBcher (1949) va estudiar la repartició que tenen les
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formes procedents de

SALICTUM

1 de

SALICÏTUM

-ETA

en les llengües

romàniques i va arribar a la conclusió qua ala continuadors
de svLicTUM es trobaven només en la llengua 1 en la toponímia
d'alguns dialectes d'Itàlia. En una nota a aquest estudi Piel
(1949) explicava que efectivament

SALICTUM

no té representants

en la toponímia a la Península Ibèrica.

Amb tot, sembla que si més no algunes restes d'aquests
col·lectius

podrien

haver

sobreviscut

en

la

toponímia

catalana i d'altra banda també és freqüent l'ús d'aquest mot
en el llatí medieval català.

D'exemples

de l'ús d'aquest

mot,

fins i tot com a

apel·latiu, en el llatí medieval català podem citar els
següents :

966 DipCarol
III 200 (Wiage X, 221)
(Bonassie 368): vineis, terris, ... pratls,
pascuis, silvis, salectis, arboribus pomiferis et
infructiferis

1012 Baraut, DocUrgell 324 (Urgellia 4, pàg.
38 ) : concedimus ... i am prephatum episcopatum
sanctae Oriellensis ecclesiae ex integro, cum
omnibus suis hedificis ..., paludibus et pantanis,
salectis, puteis, fontibus, ...

1040 Baraut, ActUrge11 51, pàg. 128: Id sunt
... campis, pratis, pascuis, silvis, sallctis,
aquls, puteis ...

1064 Baraut, DocUrgell 754 (Urgellia 6, pàg.
124): facinus Sánete Marie Sedis Urgellitañe hanc
cartam excacuacionis ac deliberacionis ex propio
sallcto ... sic ex ipso sallcto hanc exvacuaclonem
peragimus ut a.nodo perpetuam habeat valitudinem
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També podria correspondre a aquest mot la següent lectura
d'un document d'Urgell, que, si es tracta d'un error de còpia
o de

lectura per salectis, seria el text més antic on

apareix:

{951] Baraut, (Urgellia 7, pàg. 529): terris,
campis,
pratis, paschuis, silvis, saletris,
arboribus pomiferis, fructlferis vel infructiferis
divers! generis...

Davant d'aquestes formes ens hem de preguntar fins a
quin punt el mot era viu en la llengua 1 per tant usat
espontàniament
purament

o bé si era recollit

formularies

enumeracions

apareix

(observem
un

en llistes de béns

que en moltes

mot

com

pascuis

d'aquestes
evidentment

artificiós; en canvi l'ús de sallcto sembla més espontani en
el document de 1064).

De totes aquestes formes cal observar en primer lloc que
són precisament les més antigues les que presenten una vocal
tònica grafiada com a -e-.

Pel que fa a la toponímia Coromines (DECat, s.v. salze)
observa que hi ha alguns topònims catalans procedents del
col·lectiu

SALICTUM:

així Salit (prop d'Enveig, Cerdanya) i

Salito, amb la conservació de la vocal final, en diversos
llocs a

la riba del Hoguera

explica com a procedent de

Pallaresa. Coromines

SALICTUM

també

el mot salit que documenta

en diversos llocs designant el salze; es tractaria d'un
trasllat semàntic similar al de

PILICTUM

> cast. helécho, on

es püssa del col·lectiu al nom de planta simple.
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Per altra banda «1 topònim Salato apareix con el nom
d'un lloc al t e m e de Castellar de la Ribera (Solsonès):
1024 Baraut, DocUrgell 393 (Urgellia 4, pàg.
101): vindimus vobls molinarios, qui sunt In
comitatu Orgello in apendlcio de sancta Eulalia
vel de Cas telare, in loco que dlcitur in rivo
Auotes ad ipso Saleto, qui nobis advenerunt de
comparacione de Gotafredo condam
Cal comentar ara l'existència en català de derivats de
SALictTUM - SALICE1A, tant en la llengua comuna com en la
toponímia. Aquests derivats presenten diversos resultats
fonètics. Coromines (1971, pàg. 212 i següents) explicà els
diversos resultats de la consonant procedent de c *'*: si hi
ha una sincopa de la vocal anterior molt antiga el resultat
és "-£-" (sorda), si la sincopa és medieval però anterior al
segle x el resultat és -z- (sonora), si la sincopa es
produeix entre els segles x-xin

el resultat és -d- i,

finalment, si no hi ha sincopa la consonant desapareix. Aquí
s'afegeix encara un altra observació de Coromines (loc. cit.,
pàg. 216) en el sentit que hi ha una zona dialectal catalana,
que situa vagament en "un ample territori que va des de la
Vall de Ribes fins a Pineda", on el grup -lz- arriba a un
resultat de -ui-. Així doncs, els col·lectius del salze poden
presentar resultats fonètics molt diversos. Vegem-los.

Salzeda i salzet representen els col-lectius de salze
més transparents perquè mantenen (juntament amb sauleda,
saulet a les zones corresponents) la referència al mot que
designa aquest arbre actualment. Sal zeda és actualment un nom
apel·latiu i com a tal apel·latiu es documenta des del segle
z en el llatí medieval català:
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906 ACVic (Miscelània): de Ipsa
subtirana usque ad alian» super loras

sauceda

969 Juyent, DipVic 388, pig. 323: vindo tlbl
alodem ineum proprium, id ast, ... at mulnares cum
illorum caput aquis, at sauceda, at ipsas fontes
qui ibidem sunt

1000 Junyent, DipVic 646, pàg. 554: Sic dono
tibi par Xtum de omnes meos alodes cum ipso mulino
suprascripto at cum ipsa resclosa at cum ipso rego
et subtus rego at cum ipso glevar et ipsa salceda
at cum omnia sua usibilia

A

costat

d'aquest

apel·latiu

existeix

el

també

apel·latiu salzereda, que apareix com a forma analògica (cf.
DECat s. v. salze).

El

col·lectiu

amb

el

sufix

-ETUM

as

troba

en

la

toponímia. Salzet sembla haver estat el nom antic del poble
da Sant Sadurní de 1'Heura (Baix Empordà). D'altra banda al
topònim

grafiat

Salzet(o)

apareix

en

documents

que

es

rafareixen a l'actual Saldat, veïnat del municipi de Ventalló
a l'Alt Empordà: Coromines (DECat s. v. salze 1 COROMINES 1971, pàg. 213, n. 6) cita diversos documents des de 1052 i
fins al segle xxv on apareix aquella forma par aquest topònim
actual. Als documents que menciona Coromines
«afegir encara als següents

s'hi

podan

(al primer dels quals amb la

grafia -ed):

1093
Arna 11
pàg.
95:
In
comitatu
Empuritanensis infra fines et terminios parrochie
Sancti Staphani de Villacolumbi ... afrontat da
occiduo in ipsa strada que uadit ad Sal zed ...
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affrontât de oriente In ipsa uia que perglt ad
Salzed
1094 Marquès, Rosas 1, pàg. 35: scriptura
donaclonis faclo ad supradicta Sca. Maria de ipsos
M O S alodios quod ego habeo In comitatu Impurltano
in aiaciencla de Sci. Martini da Amentarla at in
terminio de Sea. Eugenia da Salzet.
En aquest topònim s'ha produït

l'evolució

fonètica que

comentàvem més amunt, evolució paral- lela a la qua ha sofert
el topònim del Berguedà (ara en la seva fon» simple, sense
sufix col·lectiu) Saldes (documentat en diversos documents
d'Urgell en la seva forma antiga: Saliices en l'acta de
consagració de Santa Maria de la Seu).

Sauleda, el col·lectiu en

-eda de

saule

'salze',

existeix com a nom a pel- latiu i també coa a topònim: Sant
Iscle de Sauleda és un llogaret del muncipi de Sant Miquel de
Cledell (La Selva) i Sauleda és un veïnat a Mont-Ras (Baix
Empordà). Tots dos llocs es troben situats en la zona on es
produeix el pas de -li- a -ul-. Un problema diferent el
presenta el topònim Saulet, que correspon a un llogaret del
municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell); aquesta zona
cau fora de l'àrea zona on actualment s'usa saule corn a nom
apel·latiu, és a dir fora de l'àrea on es produeix l'evolució
fonètica

que comentàvem. Cal

tenir aquí en

compte la

possibilitat que Coromines assenyalava de passada (1971, pàg.
216, n.) que topònims com Sauleda o Saulet "no sempre és
possible de decidir si vénen de SALICITUM -A O ¿'IPSUM ILICETUM
-A". En tot cas per aquest

lloc no hem pogut trobar

documentació antiga del topònim que ens doni algun indici
sobre el seu origen.
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SARRET

El col·lectiu en

-STUM

del non de planta sarró que

designa una espacie d'espinac silvestre el troben en diversos
topònims de la zona nord-occidental del Principat. El castell
de Sarret apareix mencionat en documents d'Urgell des de
1034, el lloc correspon al que és actualment Sarret a la vall
de Rlbalera, lloc que junt amb Colomers (també mencionat en
els documents) 1 altres formava el terme de Rlbalera.

1034 Baraut, DocUrgell 471 (Urgellia 4, pig.
171): et de Ipsum castrum de Colomers cum suis
terminis et suas pertinencias simul cum ipso
castro de Sarred cum suis terminis et suas
pertinencias
...
et
sunt
ipsus
alaudus
suprascribtus in comitatu Paliarensem in apendicio
de sancta Eulalia et de sancto Nartino et de
sancto Iuliano et de sancto Petro

1050 Baraut, DocUrgell 630 (Urgellia 5, pàg.
152): et castrum que dicunt Colomers et Sarred et
ipsa torre que dicunt Eresuz ... mandavit per suis
verbis
quod
habuissent
et
tenuissent
vel
possedissent fiIlls suis ... simul cum ipso soler
de Timoneda

1087 Baraut, DocUrgell 1033 (Urgellia 7, pàg.
155): dono el adque concedo ... castrumque
Colombarii necnon etiam castrum Sarretl

Sarredo és també el nom d'una partida de terra a Esterri
de Cardós, topònim que conserva la -o final revelant un tipus
de tractament fonètic no propi del català i que correspon a
la llengua antiga d'aquesta zona. (vegeu per aquests topònims
DECat B.v. sarró XI).

220

Col·lectius amb e l «ufix

-ITUM -KTA

SORBET - SERVET

El topònim Sorbet, que correspon al que ét avui Sant
Martí

de

Sorbet

(parròquia

de

Viladecavalls,

Vallès

Occidental), apareix ja en un document de 1096 de 1*Arxiu
Històric de Terrassa.

1096 AHT (transe, de Pere Puig 1 Ustrell):
advenit domnus Fulco, venerandus Barchinonensis
sedis episcopus, Terratiam, in locum vocitatum
antiquitus Sorbed.

La grafia -ed final, en aquest topònim és un indicació
clara de la presència d'un sufix -ITÜM. Doncs bé, Sorbet és
una resta preciosa del nom d'arbre llatí SORBUS, que, almenys
pel que fa al doaini del català, encara que no a la resta de
la Romania *, ha estat substituït, potser per creuament amb
un altre not, per serva, que avui designa només el fruit,
mentre que l'arbre s'anomena servers. Sorbet ha de ser per
tant un topònim de formació antiga.

Il col- lectiu Servet es troba com a cognom (Moll - 1982,
pàg. 243). El mot simple serva, com a nom d'arbre, apareix
usat com a pretopónim en un document del segle ix:

1038 (orig.) Baraut, DocUrgell 513 (Urgellia
S, pàg. 54): in comitatum Orgello in apendicio de
Somunte, in locum que dlcltur in Somunte ... Et
est ipsa .1. sorte de terra ad ipsa Serva

34

- En la majoria de llengües romàniques (italià, francès,
occità, portuguès) hi ha formes en So-.
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Sorbet 1 Servet són noms paral·lels només que el primer
format directament sobre una base llatina 1 el segon sobre el
mot del català antic. Altrament formes procedents de sonsos no
es documenten en català.
Podem també remarcar que en cap d'aquests casos es
tracta d'un topònim format sobre el nom modern de l'arbre,
que es construeix amb el sufix -mutis, servera o server, sinó
sobre el nom antic de l'arbre sense sufix.

COL·LECTIUS DE SUBIR 'ALZINA SURERA'
Els

col- lectius

en

-eda

de

SUBER

(cat.

suro)

en

l'accepció d''alzina surera' es troben representats en la
toponímia catalana per diversos topònims.
En un document referent a Girona de l'any 930 apareix el
topònim

Sovereta,

precedit

de

l'article,

gairebé

un

pretopònlm:
930 (Girona) W i a g e 13, ap. 13, pàg. 243:
preceplt nobis ... ut scripturam fecissemus ... de
ipsa Sovereta et de vi liare qui fuit de condam
Dacone, Id est, Ase letó quod ttabebat vel quod
dabebat habere per suum directum

Abada1 Identifica amb Sant Andreu de Sureda (Vallespir)
el topònim que apareix en el següent document:
981 DipCarol I, pàg. 212: et in uilla Tamiano
vel in villa Suvereda et In uilla Argileriis
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Potser no té cap relació amb Sureda el non que apareix
en el següent document do Sant Cugat de 1184 i que sembla
ésser un lloc a Sant Esteve de Palautordera, a nés de ser el
cognom d'una de les persones que signa el document.
1184 CSCugat III 1151, pàg. 295: dono et
offero ... cenobio S. Cucufatis ... ilium roeum
mansum quem habeo in comitatu Barchinone, In
parroechia a. Stefani de Palacio, ad ipsam
Suzretam. ... Signun Bernardi de Suzreta

D'altra banda, sureda és non apel·latiu (cf. DECat, s.v.
suro).
El topònim Siuret (a Vidrà, Ripollès) sembla ser un
col·lectiu de slure variant dialectal de suro, així ho
explica per exemple el DCVB, però ja hem comentat »és amunt,
en mencionar els possibles col-lectius del nom cirera que
aquesta explicació no era segura i en tot cas semblava
contradita per la documentació antiga.

SUSQUEDA
Susqueda (nom del poble de la comarca de La Selva i
actualment també conegut per la construcció d'un pantà) té
tot l'aspecte de ser un col·lectiu en -eda, però és difícil
de fer cap conjectura sobre el seu origen.
La GEC diu que el nom apareix ja documentat des de 948.
Botet i Sisó (GGC, pàg. 1019) afirma que en documents antics
apareix escrit Sucheda. Coromines (DECat s.v. soca, n. 5)

223

Col·lectius amb el sufix -rnm -ITA

Indica, amb moltes precaucions, que si realment es confirmés
aquesta forma antiga potser es podria pensar en un derivat de
soca amb creuament amb un altre mot. Fotser es podrien trobar
altres alternatives, però a manca de confirmació sobre
aquesta forma antiga, cal considerar-les com a mera hipòtesi.

TEIXETA
El col·lectiu en -eda del teix només l'hem pogut
documentar en un topònim corresponent al nom d'un coll que
separa el Baix Camp del Priorat (el Coll de la Telxeta).
Aquest topònim conserva la -T- intervocálica cosa que el
revela com a un mot de formació mossàrab tal com observa
Coromines (cf. COMMINES - 1971, pàg. 203). Cal assenyalar
però que per al mateix topònim s'ha recollit també la variant
Telxeda.

COL·LECTIUS DE TELL
Telleda
El col·lectiu en -eda de l'arbre anomenat teli és
recollit en el DCVB com a nom a pel latiu. El mot existeix
també com a topònim, Telleda és el nom d'un veïnat de Sant
Hilari Sacalm. En un document de 1234 es mencionen terres
situades Sant Celoni 1 a Telleda;
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1234 CSCugat III 1320, pag. 432-433.* et
honoras da s. Celedonio in dlversis locis positls
et honoribus de Teleda
És possible que aquest Telleda sigui el mateix que el veïnat
de Sant Hilari Sácala que hem mencionat (tot 1 que Sant
O l o n i queda a uns vint-i-cinc quilòmetres en línia recta de
Sant Hilari, però el document menciona els dos llocs coa a
independents).

i « l JLWf Jm

Els documents de 1030, 1041 1 10S1 fan referència
clarament al municipi de Tellet al Vallespir. És possible que
també es refereixi a aquest lloc el document de 1026.
1026 Baraut, DocUrgell 405 (Urgellia 4, pàg.
112): Et ad sancta Maria cenobii Riopullensis
ipsua meum alaudem de Aragonezo, casas, casalibus
... exceptus ipso campo de Genebred. Et ipso maso
de Tellledó ... remaneat ad Bernard fratre meo. Et
ipsi alii mei alaudes qui sunt in Cerdania vel in
Riopullo slve in valle Asperi vel In Telledo

1030 Baraut, DocUrgell 434 (Urgellia 4, pàg.
139): Et concessit ad Bernard fratre suo ipsua
maso de [Te]lledo. Et concessit omnes alios suos
alaudes que abebat in chomitatum Cerrltane sive in
Riopullo uel in Valle Asperi sive in Tailed uel In
ipsa Balaa
1041 Baraut, DocUrgell 534 (Urgellia 5, pàg.
69): Et In chomitatu Vallesperl In villa que
vocant Tailed vel in ipsa Balaa
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1051 Baraut, DocUrgell 643 (Urge 1 lia 6, peg.
28): in comitaturo Valleasperi in villa que vocant
Tailed sive in ipsa bala*

COL·LECTIUS Dt TOTHOM 'FARIGOLA*
Tomet
Per a designar la farigola no hi ha, en català, fontes
procedents de THYMUM sinó només de la forma derivada * THYMONE
> timó

IS

. Ara be, el topònim Tomet (nom d'un veïnat de

Medinyà, Gironès) no ós un compost creat sobre aquesta forma,
que d'altra banda també té derivats en -et i -eda (cf.
supra). Tomet

ha de procedir d'una

forma

*THUMCTUM,

no

documentada en llatí però derivada directament de THUMUM, que
va substituir THYMUM en llatí vulgar; aquesta forma vulgar
només s'ha conservat en alguns dialectes italians 1 sards i
la suposa el castellà tomillo. El topònim Tomet del Gironès
constitueix un testimoni únic actualment de l'existència de
THUMUM,

amb aquesta doble característica, que no es troba

altrament en el llatí de Catalunya, de mot simple i amb la
vocal -U-. però havia existit

un altre Tomet, nom d'un lloc

on tenia una possessió Santa Maria de Talió (Cerdanya):

1098 (1042-1068) Baraut, DocUrgell 1166
(Urge1lia 8, pàg. 95): dono predicte ecclesie
béate Marie de Tolo ... et totas meas uineas de

" - Aquesta és una observació molt general que es podria
precisar. Existeixen també derivats amb altres sufixos TBOMZXO,
THYMOtucïLLU l fins i tot un reflex de THYMUS a Menorca: tem. Vegeu
el DECat s.v. timó II.
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Tomed cum il lanía affrontaciónibus et allai meas
vineas qui sunt in serra Sancti Agustini
La grafia -ed del topònim en aquest document és indicadora
d'un col·lectiu en -ITUM. N O sembla possible identificar
aquest topònim actualment.

Tlmoneda
Tlmoneda apareix repetidament i des de ben antic en
documents d'Urgell com a nom d'una vila en aquest comtat, que
correspon al poble del mateix nom que actualment pertany al
municipi de Lladurs (Solsonès):
839 Baraut, ActCUrgell 3, pag. 56. Capbreu
dels censos i altres drets pertanyents a Sta.
Maria de la Seu d'Urgell: ... de Tlmoneda peritas
IIII et sesters V de vi et modios III
ca. 860 Baraut, ActCUrgell 2, pàg. 50. Acta
de consagració de Sta. Maria de la Seu d'Urgell:
tradimus atque condotamus ;arrochias Hurgellensem
pagua ... DeInde Celsona, cum Iovale, et ipsa Leva
slue Ladurci atque valle Infernale uel Timoneta,
cum Terrecióla
999 Baraut, DocUrgell 260 (Urgellia 3, peg.
92): in comitatu Urgi intense in villa que
vocabula est Tlmoneda qui est fundata super situa
fluviua Autes
1029 Baraut, DocUrgell 424 (Urgellia 4, pig.
128): Et aliua alodem quern abeo in rlard Afrontat
de I parte in Vila nova et de alla in Tlmoneda
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1040 Baraut, ActCUrge11 51, pàg. 127 s In
predicto coraitatu Urgellensi ... et alodium de
Timoneta quod dedit Borrellus Taravallensls

1050 Baraut, DocUrgell 630 (Urgellia 5, pig.
152): et castrum que dicunt Colomers et Sarred et
Ipsa torre que dicunt Eresus ... mandavit per suis
verbis
quod
habuissent
et
tenuissent
vel
possédassent £illls suis ... simul cum ipso soler
de Timoneda

1072 Baraut, DocUrgell 843 (Urgellia 6, pàg.
200): Et sus» parte* de alodio de Timoneda dimisit
Sánete Marie que ibi est post dicessum matris sue.

1075 Baraut, DocUrgell 880 (Urgellia 6, pàg.
231): et ipsa tercia parte est Ipsum solarium de
Timoneda siaul cum sua villa vel usque ad ipso
rivo de Riard qui discurrit

Timoneda és també cognom

i alxi mateix

ho és la forma

equivalent amb el sufix masculí -et: Timonet. Sobre aquestes
formes cal comentar la seva formació sobre el derivat timé
'farigola'

i no sobre

la forma simple

llatina

d'aquest

fitonim (THYMUM) que també ha originat topònims en territori
català (el topònim Tomet que acabem de comentar).

COL·LECTIUS DEL TRÈMOL

Tremolada

Il col- lectlu en -eda del nom d'arbre trèmol apareix com
a topònim: Tremolada és un llogaret a Palau Saverdera (Alt
Empordà); el DCVB recull una menció d'aquest topònim en un
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document de 1362. És tambó cognom. Com a nom apel·latiu «i
Diccionari Agulló «1 documenta des l'any lit?.

Tremoledo
El col·lectiu en -et del nom d*arbre trèmol ha originat
alguns topònims: l'any 1019 apareix un lloc amb aquest nom,
lloc que correspon

a l'Alt Urgell per bé que la seva

localització exacta no sembla avui possible:
1019 Baraut, DocUrgell 356 (Urgellla 4, pàg.
70): Scriptura vindicionis quam fecit Guaraldus ad
predicto comlti de .i. vlnea cum sui n arborlbus in
locum ubi dlcitur Tremoledo; abet termini» ...
D'altra banda Lo Tremoledo és un topònim d'un lloc del
Pallars, recollit per Coromines (1965 I, pàg. 148), amb la
conservació de la -o final com és propi dels topònims
d'aquesta zona.

ULLASTRET
El topònim Ullastret (actual municipi del Baix Empordà)
apareix documentat des del segle zx. ¿s un col- lectiu en -rruw
d'ui lastre

(< OLEASTRÜM) 'olivera borda*.

S99 (precepte del rei Carles) DipCarol. II,
pàg. J 7 4 : Et in comitatu Impur i táñense, uilla
UIlastrato
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1019 ACGirona, Cast, do Carl«many, f. If
(citat par Balari, Oríganas pif. 209): in locua
quan dicunt UIiastrat
ta

a

propòsit

d'aquest

topònim

qua

as

produeix

1

l'anècdota qua ja ham cornant 11 an a capítol 1: la obscuritat
dal nom féu qua aparegués liâtInitsat coa a Peulo Stricto
(traducció litaral d*"ull estret") an un document dal segle
XIV.

COL·LECTIUS DI VERH
Verneda
El col·lectiu en -eda da vara éa viu avui an dia coa a
noa aptilatiu. Cal observar qua aquest terme aati format
sobre un noa d'arbra d'origan no llatí sinó calta (cf. DECat,
a. v. vern) paro possiblement incorporat ban aviat al llatí
da la regió. Com a mot apel latiu as documenta das da ban
antic

(aneara qua al DCVB i al DECat donan la prlaara

documentació dal xn coa a topònim: "in manso da Ver nedes" da
lift, i, coa a noa comú, an un passatge da la Crònica da Para
IV)i al trobem coa a noa apel·latiu an un precepte dal ral
Lotari dal segle \:
982 DipCarol. II, pàg. 173s casas, terras,
vineas at vernedas, cua casis, terris
En tots ais altras documents qua hem recollit Verneda
aparalx coa a topònim o pretopònim. Verneda és avui an dia al
230

Col- lectluB awb el sufix

-ITOM -ITA

nom d'un veïnat 1 una riera «i terne de Caí sé de la Selva
(Gironès)i aquest topònim es documenta das del tecle x:

919 ACondal 63, pàg. 193: fines, vero, habet
Locustaria ... al» occiduo similiter in termines de
Mazanedo vel in fines de Calidas et inde vadit
usque in termines de villa Ascleto; de parte vero
clrci in termines de villa Caciano vel In ipsa
Verneta

979 ACondal 184, pàg. 364: in comitatu
Gerundense [in] costa de Lacione ... et adfrontat
ipsa terra ... et ad ipsas Vemedas et ad ipsa
Lubatera

Però és també un topònim que apareix repetidament en altres
llocs. Així a l'Alt Urgell en un lloc que Baraut situa en el
terme de Cerc :

1016 (orig.) Baraut, DocUrgell 345 {Urgellia
4, pàg. 56): Et est in comitatum Orgello in valle
Ursian in apendicio Sancti Iusti in locum qui
dicitur ipsa Verneda.

També al Pallars:

1045 ACA Ramon Berenguer I, n« 77: in
comitatum palliarense sive infra términos de
castro mur ... de parte orientis in ipsa ripa de
ipsa Verneta

En els següents exemples el nom és usat com a prt-topònim
o topònim circumstancial:

1095 CSCugat XI 758, pàg. 417: manso uno...
qui est in parrochia-n s. Marie Palacii, quem
dlcunt Vilasenle in vocitato loco ipsa Verneda
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110S Baraut, DocUrgell 1252 (Urgellia 9, pàg.
• 3 ) : concedunt ian diets ecclesie «%ncte Marl* [d*
Tramp] condamlnan unan obtiman 1.. t-rmlno kastri .
tenrrui ... et insuIan unam que Verneta vocatur
que est siibtus margalid
1161 Marqués, Roses 30, pàg. 54: donanus
atque connutanus ... et alian fexan ad vernedan
que» tenet Ciricus et est ipsa terra cum Ipsa fexa
In parrochia S. Marie Kastilionis

D'altra banda La Verneda és avui en dia el nom d'un
barri de Barcelone.

Vernet
La vlla de Vernet al Conflent és ben coneguda per
esdeveniments històrics; aquest lloc és mencionat, des del
seqle ix, en une sèrie de preceptes reials i en altres
documents referents al Conflent 1 particularment al monestir
de Cuixa.
•74 Abada 1 ECuíxà. 27, pag. 142: sic me
recognosco vel exvacuo ab interrogation ludicum
et presentis bonorum hominum in uilla Verneto, in
ecclesia Saneti Saturnin!
898 Abada1 ECuixà 62, pàg. 16S: alodes
nostros quos habemus In valle Confluente in
a pendido de castro Verneto Id est, ecclesia
Sanet1 Vicentii

•19 DípCarol. II, peg. 373. Precepte del rei
Carles: In comitatu Russilionesi ... uilla quae
dicitur Verneto
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§47 Abada 1 ECuixà 70, pèg. 173 : per alias
casas ... quod ago hateo in «alla confluants, in
ullla uocitante Verneto

9S8 DipCarol l# pàg. 96: in uilla nuncupante
Fouliano siva Saurra at iterurn in Vernedo slva in
Foliólos

1007 Marca, ap. 155: in ualle Confluente, in
uilla uocitata Verneto ... et ascendit per ipsan
serram que est inter Vernetum et Foliólos ...
usque in uia quae pergit de Corneliano ad Cercedo

Però troben altres topònims amb aquesta mateixa forma; a més
del topònim actual Vernet que designa un llogaret a Baldomar
(Artesa de Segre, La Noguera), hi ha documentat des del segle
x un altre lloc amb el mateix nom a le Cerdanya, a la vila de
Bar.

981 Baraut, DocUrgell 188 (Urgellia 3, pàg.
24): alaudem qui est in chommitatu Cerdaniensi in
villa Bari, in locum que vocant Bernedo

Hi

havia

encara

un

altre

lloc

anomenat

Vernet

al

Solsonès:

1163 Baraut, ActCUrgell 83, pàg. 173. Tercera
consagració de l'església de Santa Maria de
Solsona:
ecclesias
...
de
Tartarenc,
de
Montaclauso, de Portel, de Verned, de Saltulicine,
cum omnibus earum pertinenciis.
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VIHTET
viNRTUM es troba ja àmpliament documentat en llatí, de»
de Varró fins a Horaci, amb «1 sentit de 'vinya', significat
que,

d'altra

continuador

banda,

d'aquest

també
not

el

és

en

tenia

el

català

mot

VINXA.

vlnyet,

mot

El
que

Coromines DECat s.v. vi) explica ce* el «és antic col·lectiu
de vinya. És possible que, tal con indica Coromines (loc.
cit), vlnyet procedeixi directament de

VISITOM

amb canvi de

-n- en -ny.- per influència de vinya. El Vlnyet és topònim a
diversos llocs del domini lingüístic el més conegut dels
quals potser sigui El Vlnyet de Sitges per la presència del
seu santuari; hi ha però altres topònims homònims.

5.- Conclusions

En

primer

lloc

cal

destacar

la

gran

quantitat

de

vegetals (des d'arbres fins a humils herbes) que ofereixen en
la toponímia catalana del

Principat col·lectius en

-STUM

(-ITA). Hi ha representants de tot tipus d'arbres i plantes
1 de tot tipus de fitònims (alguns estesos només en alguns
dialectes, alguns existents només en la llengua arcaica,
altres generals).

Alguns

d'aquests

topònims

són

força

repetits

com

frelxenet, Al pereda, Verneda o Canvet (Canet); en general els
noms col·lectius que encara ara són noms apel·latius (com
pineda) són els més abundantment representats en la toponímia
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menor. D'altre» en canvi són rarí«ala» 1 «aten representats
per un sol topònim com Tel leda, Cagtanvet. Codonyat o Sorbet.
No sempre és possible de determinar l'època de formació
d'aquests topònim» però d'alguns se'n pot dir alguna cosa.
Alguns són evidentment creats sobre el nom català de la
planta com és ara Frelxet o Freíneda.
In canvi topònims com Esclet han d'ésser de formació
molt antiga Ja que AISCULOS 'roure' va desaparèixer ben aviat
del llatí parlat a Catalunya (i pel qua sembla també del
parlat a gairebé tota la resta de la Romania ja que només ha
deixat rastres en italià cf. REW 244). També topònims com
l'antic Noceto han de ser de formació antiga, ja que mix
aviat va ser substituït per MUCAMA en el territori català.
Observem també que una forma com Tomet s'ha de considerar
molt antiga ja que el llatí vulgar THUMUS ha estat substituït,
sense deixar gairebé cap rastre en la llengua antiga, per un
compost en -om, timó. La formació T i moneda, de timó, pot ser
de creació més tardana.

D'una manera semblant hi ha una sèrie de topònims que
semblen procedir d'un col*lectiu ja format en llatí, així
Cedret < ciTRinai, Poblet
COWÍETUM,

(Poboleda) < vatmsrm,

Cornet <

Lillet < LiLiETUM. També Aulet, Olzet < ILICITUM encara

que aquest mot es manté actualment com a apel- lat lu en català
1 d'aquí pot originar topònims.
Hi ha, però, una sèrie de topònims dels quals és més
difícil de dir si provenen directament de formes llatines o
han estat creats sobre noms catalans. Així Olivet, Canvet o
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Lloret es poden he ver originat tant sobre les formes i latinas
ouvrant, CMOtraat o

LAURITUM

com ser compostos romànics sobre

canya, oliva 'olivara' o llor. Fins i tot als femenins Pinada
o Bolxeda podrían procedir directament dais plurals neutras
PINITA 1 BUxiTA. També és possible que el Vlnyet de Sitges
procedeixi de viserai; la nasal palatal qua porta la forma
catalana as podria explicar també par influència del mot
simple vinya (<

VINEA)

Els derivats de

.

QUEBCUS

ofereixen una problemàtica més

complexa. Ja des d'època llatina aquest mot va sofrir tota
una sèrie d'assimilacions i dissimilacions que hem estudiat
més amunt. Tant els derivats de

QUIRCUS

com els de

*KASSANOS

s'han de considerar de formació antiga; si bé hi ha indicis
lleus que indiquen que encara hi havia consciència en època
pre-literària de l'origen apel·latiu d'aquests mots, el cert
és que van desaparèixer de la llengua ben aviat.

També podem observar que alguns d'aquests topònims del
tipus Castanyet, Avellanet / Avellaneda, Codonyat, Prunet,
Pressequeda, Heapleda, Nouet, Olivet i també Sorbet / Servet
procedeixen dels tipus castanya, avellana o codony, antigues
designacions

d'aquests

arbres

en

català

preliterari,

substituïdes, ja en període romànic, per castanyer, avellaner
o codonyer respectivament; és a dir per derivats en

Hi ha alguns derivats an -ram

(-KTA)

-ARIOS.

de noms de plantes

procedents del substrat; alguns d'aquests han desaparegut en
la llengua actual com * RAS s AMOS; i d'altres es conserven com
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és ara aranyó, arn, argelaqa, bec, barca, bruc, qarqalla,
gavarra, vern, atc.

Tanmateix

la major part deia noms d'arbres 1 al de

moltes plantes ben humils com el romaní, la ginesta, el
çinebre, el marfull, etc. conserven el nom llatí; això ens fa
veure una

vegada més que en

la

llatinització

del

país

intervingueren molt activament colons procedents del món
rural i establerts com a camperols.

Alguns

d'aquests

topònims

reflecteixen

parlara

no

pròpiament catalans, així els noms de lloc del tipus Car dedo,
Escobedo, Faiedo, Tremoledo, etc. propis del Pallars 1 de la
Ribagorça. Alguns topònims meridionals com Gatelleta i La
Telxeta corresponen al mossàrab de la zona.

Tal com comentarem en el capítol 11, el sufix -eda és,
contràriament al que succeeix amb el seu parell masculí,
l'únic que conserva una certa vitalitat en català per formar
noms

apel·latius;

molts

pocs

col·lectius

en

-et

han

aconseguit de sobreviure en la llengua comuna. Però també
observem que les formes masculines procedents del neutre
- H U M , ara fòssils conservats per la toponímia, havien tingut
una vitalitat en català en època preliterària. De totes
maneres cal destacar que en la documentació antiga recollida
ja

s'observa

clarament

la tendència

a

formar

els

noms

apel·latius només amb el sufix -ÏTA; és per això que són
remarcables els documents

que hem

recollit

on olzet

és

evidentment un nom apel·latiu i també d'altres on canet és
nom comú i un document de 863 on potser olivet també ho
sigui. De totes maneres aquests dos darrers casos són menys
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sorprenents ja que aquests dos mots s'han conservat con a nom
apel·latiu fins a l'actualitat.
L'altra conclusió evident que es pot treure de la
comparació dels materials toponímics que hem recollit amb les
dades de la llengua comuna actual (capítol 11), és que els
topònims en -et o -eda es troben en una zona geogràfica molt
més àmplia que no pas la zona on es troben formacions amb
aquests sufixos en la llengua comuna.
Això correspon a la idea que el sufix -et -eda havia
estat el sufix per excel·lència per a formar col·lectius
vegetals en una època antiga, pre-literària. El nombre i
l'extensió de topònims derivats així ho demostra.
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