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pels noms de lloc, senyal didentitat
per Teresa Lloret i Juli Molí i Gómez de la Tia

El Parlament de Catalunya ha aprovat la 
llei 12/1982 per la qual es regula el proce- 
diment per al canvi de nom deis municipis 
de Catalunya, llei que ha estat promulgada 
el 8 d’octubre de 1982 i publicada el 20 deis 
mateixos mes i any al «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya». L’exposició de 
motius de l’esmentada llei es fa ressó del 
preámbul que figura en el projecte de llei 
que fou publicat al «Butlletí Oficial del Par
lament de Catalunya» del 4 de febrer de 
1981 i diu textualment: «Els noms de lloc 
són una part essencial del patrimoni d’un 
poblé i contenen elements importants de la 
seva história i tradició. Per aixó, en époques 
d’opressió els topónims són sovint deformáis 
i el restabliment de llurs formes tradicionals 
constitueix el recobrament d’un deis princi
páis senyals d’identitat del poblé. (...) Es fa 
necessari, dones, de promulgar una norma 
que ens permeti, tot respectant l’autonomia 
municipal en aquesta materia, l’aplicació 
efectiva d’una toponimia correcta ais muni
cipis de Catalunya.»

Fins aquí, totalment d’acord. El conjunt de 
noms de qué el poblé catalá s’ha dotat al 
llarg del temps és un patrimoni d’incalcu- 
lable valor históric i cultural, tan precios 
com ho pugui ser el patrimoni arquitectónic 
o literari, que cal recollir, preservar i po
tenciar. Aquest patrimoni comú, que ajuda 
a expressar i a fer conscient la nostra per- 
sonalitat collectiva no és, dones, un bé sus
ceptible de ser alienat, mistificat o destruít.

Peró diferéncies substanciáis entre el pro
jecte de llei esmentat, que fou presentat al 
Parlament de Catalunya, i la llei aprovada 
després per aquest organisme, fan que les 
bones intencions expressades en l’exposició 
de motius es dilueixin en una gran mesura 
i hagin donat peu a l’oficialització —per 
part de la Generalitat— de vertaders atacs 
a la tradicional toponimia municipal cata
lana, atacs que havien estat efectuats en 
plena dictadura franquista i que tots els 
catalans conscients del valor del patrimoni 
cultural en aquest camp havien rebutjat sis- 
temáticament en l’ús i en les publicacions. 
En els anys de divorci total entre el món 
oficial i el país real, l’Institut d’Estudis Ca
talans dirigí i orientá aquest ús i aqüestes 
publicacions, cosa possible peí prestigi mo
ral de la institució i per la bondat intrínseca 

de la seva tasca, recolzada en figures de la 
talla d’un Fabra o d’un Coromines.

Aqüestes diferéncies, que han dut a la prác
tica d’oficialització per part de la Generalitat 
de noms de municipi aberrants i confusio- 
naris, en flagrant contradicció amb els pro- 
posats per l’Institut, parteixen del fet que, 
mentre que en el projecte de llei el Parla
ment «es feia seva» la llista de noms de 
municipi drenada per l’Institut d’Estudis Ca
talans, deixant per ais municipis afectats el 
dret d’iniciar un expedient de canvi de nom 
si no hi estaven d’acord, la llei aprovada 
peí mateix Parlament oblida la llista de 
l’Institut i parteix de la base d’oficialitzar 
els noms vigents fins aleshores (sense teñir 
en compte per res l’origen i les circumstán- 
cies de la seva oficialització), només que 
amb la disposició transitoria que fa possible 
donar una «expressió catalana» ais noms fins 
ara oficiáis. Aixó significa que noms com 
Savalla del Condado, San Jaime de Fron- 
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taña o San Clemente Sasebas esdevenen res- 
pectivament Savalla del Comtat, Sant Jaume 
de Frontanya o Sant Climent Sescebes 
(guany realment notori i no gens menys- 
preablel).

Peró aquesta transitória no és suficient per 
a posar remei al seguit de desastres perpe
tráis al llarg deis darrers quaranta anys de 
dictadura. Així ens trobem, d’una banda, 
amb el reconeixement d’híbrids groteses com 
Forellac (agafant sil-labes deis noms deis an- 
tics termes, ara agrupats, de Fonteta, Pera- 
tallada i Vulpe/Zac), sistema de formació de 
topónims totalment arbitran i alié a la nos
tra llengua, igual com Torreflor (híbrid ri- 
dícul de Torrefeta i FZorejacs) o Torrelavid 
(de Terrassola i Lavid), etc. També es reco- 
neixen una série de noms totalment inade- 
quats per a l’ámbit geográfic que el nom 
designa: Baix Pallars o Pallars Jussá (subs- 
tituint Gerri de la Sal o el Pont de Clave- 
rol) que col-lideixen absurdament i confusio-
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llegiu ¡libres en catalá

nária amb el nom de la comarca a la qual 
pertanyen, o el cas de Plans de Sió (per les 
Pallargues) o Ribera d’Ondara (per Sant 
Antolí i Vilanova), que abasten sectors molt 
més amplis. Creiem que el Parlament, en 
aprovar aquesta llei i traslladar totalment 
la iniciativa de la rectificació d’aquestes bar- 
baritats ais consistoris municipals, ha abdi- 
cat una greu responsabilitat, la de vetllar 
peí restabliment i el respecte de les formes 
tradicionals deis noms deis municipis de 
Catalunya, en franca contradicció amb els 
supósits exposats en el preámbul de la llei.
D’altra banda, no s’ha seguit d’una manera 
rigorosa la normalització d’alguns noms per 
tal de donar-los «expressió catalana» segons 
la disposició transitoria. Així, i molt proba- 
blement per pressions locáis, que responen 
només a una mentalitat tancada i propia 
d’anallabets, s’aproven noms com Liado (per 
Lledó d’Empordá), contrari a la unitat de 
la llengua (el fruit del lledoner és un lledó, 
en el diccionari normatiu, nom que fou 
també aplicat a l’arbre) i aquest fet es fa 
evident en homónims com Lledó d’Algars, 
en un domini lingüístic del catala on es di
ferencia la a de la e en aquesta posició. En 
canvi, en un cas que ha estat tan absurda- 
ment conflictiu com el de Caqd o Cassd de 
la Selva, el fet que el mateix Instituí d’Es- 
tudis Catalans admeti la forma doble, i que 
el nom no entri en conflicte amb un mot de 
vocabulari comú, fa admissible el reconeixe- 
ment de Cassd. Deixem de banda, per no 
allargar-nos, casos de noms óbviament in
viables com Cruilles-Monells-Sant Sadurní 
de l’Heura i molts altres que podríem ad- 
duir.
El pas d’un projecte de llei acceptable a una 
llei aprovada amb els detectes que acabem 
de comentar només té, al nostre entendre, 
una sola explicació: les petites miséries de 
la política local que es resisteixen per qües- 
tions d’amor propi i localisme mal entés a 
rectificar solucions aprovades pels consisto
ris en época franquista. Aqüestes petites mi
séries han pogut deturpar el projecte de llei 
grácies a la manca de sensibilitat deis par- 
tits polítics amb representació parlamentaria 
que han treballat en la redacció de la llei, 
només atents a evitar de perdre un sol vot 
a qualsevol preu.
Se’ns pot adduir que cal teñir en compte 
l’opinió deis usuaris principáis del nom d’un 
municipi, els seus habitants, a través de les 
seves corporacions municipals. Aixó tindria 
una lógica en alguns casos, discutibles, com, 
per exemple, peí que fa a la conveniéncia 
o no d’afegir determinatius al nom del mu
nicipi. Pero quan aquesta suposada voluntat 
popular (el consistori no és de cap manera 
«propietari» exclusiu del nom del municipi) 
entra en conflicte amb la historia deis noms 
de Catalunya i amb les normes més elemen
táis de la toponimia catalana, amb invenís 
aberrants i confusionaris, sembla ciar que 
la Generalitat de Catalunya ha de prescindir 
de pressions no fonamentades i fer respectar 
el patrimoni cultural del país, tot atenent la 
veu autoritzada de l’lnstitut d’Estudis Cata
lans i amb ella l’obra d’anys i anys d’intel- 
lectuals i de gent del poblé en general que 
han treballat en la dura tasca de la recu- 
peració deis seus noms.
Estem sincerament consternáis. Confiem en
cara que el bon sentit deis nostres polítics 
fará possible la rectificació deis punts més 
defectuosos de l’esmentada llei.
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