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als respectius períodes i
territoris de les nostres
comarques. Certament, si
la Història s’ha utilitzat per
«fer país», ara podem dir
que també ajuda a fer la
«comarca». Ara bé, em sembla que si acceleréssim una
mica l’aparició dels diferents
volums d’aquesta «obra de
la Seu», també seria en
benefici de la historiografia.
Que en prengui nota qui li
toqui.
Jordi Bohigas i Maynegre

✍
Tot sobre
els noms de lloc
Mallorquí, Elvis et alii.
Toponímia, paisatge
i cultura. Els noms de lloc
des de la lingüística,
la geografia i la història.
Col·lecció Fonts, núm. 4.
Associació d’Història Rural
de les Comarques Gironines.
Centre de Recerca d’Història Rural
de la Universitat de Girona.
Documenta Universitaria.
Girona, 2006. 183 pàgines.

Tot i que ens trobem en ple
procés de globalització, en
el qual cada cop perdem
una mica més els espais que
ens han estat propis a favor
de guanyar un horitzó més
ampli, el present llibre ens
parla de les petites fronteres
imaginàries que tracem dia a
dia per concretar la nostra
realitat física.
L’estudi de la toponímia es pot emprendre des
de diferents ciències, cadascuna de les quals té els seus
propis mètodes, els seus

objectius i la recerca de les
seves conclusions. Un pas
endavant en qualsevol estudi de nivell universitari és
interrelacionar les diferents
disciplines que investiguen
un mateix tema. La unió
dels diferents enfocaments
amplien l’objectiu de l’anàlisi de manera que el subjecte estudiat esdevé clar,
amb tota la seva presència.
Aquest llibre uneix tres
ciències: la lingüística, la
geografia i la història.
L’estudi de l’onomàstica, tal com prefereixen
definir-la els seus investigadors, des de la lingüística se
centra en els fòssils lingüístics. La necessitat de definir
l’espai on vivim i on tenim
les nostres propietats ve de
molt temps enllà i la lingüística tracta de veure
com i per què ha evolucionat l’onomàstica al llarg
dels segles.
Des de la geografia ens
proposen la classificació dels
noms de lloc en tres tipus de
topònims: els que defineixen
una realitat, també anomenats transparents; els que
defineixen una excepció en

el territori on s’han generat;
i els que defineixen quelcom
significatiu de l’entorn.
La història entén el
topònim com la manera en
què es percebia en el passat
el territori que s’ocupava.
Entén que el territori és un
espai on es registra la història i un clar exemple n’és la
toponímia, la veu dels que
hi vivien en el passat i com
expressaven la seva realitat
física. La finalitat dels estudis històrics de toponímia
és comprendre l’evolució
d’una determinada regió o
comarca.
Determinats topònims
poden ajudar, també, a la
reconstrucció del paisatge
de segles passats. Una tercera via d’estudi és el seguiment de l’enregistrament
dels topònims en els textos
i la possible transmissió oral
dels noms de lloc.
El llibre va acompanyat
de nombrosos exemples que
aclareixen cadascun dels
estudis, de manera que un
cop finalitzada la lectura fan
reflexionar i qüestionar-se
sobre aquells topònims que
més utilitzem en la nostra
vida quotidiana.
Cal destacar la necessitat
de realitzar més reculls de
toponímia per tal que, des
de les diferents disciplines,
es puguin continuar duent a
terme treballs d’aquest tipus,
amb els quals entenem una
mica més l’ús del topònim
com el resultat de la convivència entre la humanitat
i la natura.
Marta Pi Vázquez

