
toponímia catalana 
i occitana

Enric Moreu Rey, professor a la 
Universitat de Barcelona, publi
cà en ciclostil un Assaig de bi
bliografia de toponímia catalana 
per a ús, principalment, dels 
seus alumnes d’especialitat. L’è
xit assolit per aquell modest re
cull —modest en presentació, 
però molt ric i erudit en contin
gut— es palesa només pel sol 
fet que meresqué la recensió 
dins l'«lndice Histórico Espa
ñol», cosa insòlita per a una pu
blicació no impresa. Revisada i 
acrescuda, n'acaba d’aparèixer 
una segona edició —sota el pa
trocini de la Universitat de Bar
celona— amb el títol Toponímia 
catalana (assaig de bibliografia). 
Hi sistematitza el recull biblio
gràfic —molt més abundós del 
que en principi podria fer pen
sar llur dispersió— en estudis 
de conjunt, reculls de materials, 
estudis particulars, estudis abas
tant zones toponímiques veïnes 
i vària.

Al pròleg, Moreu Rey remarca 
una certitud: l'Onomàstica «ha 
esdevingut pertot una eficacíssi-

ma ajuda per a munió de recer
ques pluridisciplinàries». Tan
mateix, per la manca d’orienta
ció i perquè no han estat reedi
tades les normes de recollida de 
noms de lloc fetes per Joan Co
romines, els estudiants univer
sitaris o els erudits locals te
nen una curiositat insegura per 
l’Onomàstica, i els treballs d’a
plec de materials i d'interpreta
ció publicats durant els darrers 
anys són ben escassos, atès el 
nombre de persones interessa
des en la filologia, la geografia, 
la història, àdhuc la literatura.

En una publicació de la Univer
sitat de Heidelberg Joan Coro
mines ha publicat més de cent 
planes sobre la toponímia occi
tana. El seu proverbial enciclo- 
pedisme lingüístic li permet 
d’arribar a les arrels, en bona 
part pre-romanes, de centenars 
de noms de lloc. Esperem que 
aquesta publicació serà incorpo
rada en alguna de les sèries de 
treballs que va publicant a Bar
celona, on té a punt de sortir 
els tres volums d'Entre dos llen
guatges. — A. M.
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