QUI PERD ELS ORIGENS PERD
L'IDENTITAT
Aquest treball és una primera apro xim ació de
cara a un estudi més ampl e i comple t sobre l 'origen
dels cognoms i llinatges de la majoria del s ondarencs,
La frase que fa d 'encapç alam en t exp lica bé el moti u
de l 'estudi: tallar el pas a dos enem ics actualment
molt arrelats als nostr es cervells i cul tura :
1) La ignoràn cia i el d esco neixemen t, molt fome ntat i apro fita t en la nostra pròpia Història i
Cultura.
2) La gran falta de gen t que d'u na manera honrada
í sens interessos amaga ts expli que les coses com són ;
des d 'un punt de vista to t el més cientí fic possible.
Espe re que els vostres cervells aíxi ho antenguen i
qu e al final no digam "de forment ni un gra " ,
Cal fer unes advert ències aclaridores que
haureu de tind re en co mpte per una c omprensió
més real.
- L'explicació o classificació est à feta sobre les suo
postes primeres pe rson es qu e usaren i feren seu s
aquesto s cognoms dels quals vosaltr es en sou el
mom en t actual d 'eixa evolució.
- Els m étodos utili tzats pe r estudiar-ho son majo rit ariamen t històrics i lingU ïstics, no podem pensar
do ncs, en regles de tres , ni di r do s i dos fan qu atr e
en aq uest t ema .
- La limitació del tre ball , co m a cosa no acabada ,
per falta d'espa i; te mp s i com no d 'una major investigac ió .
En la classific ació que ara segueix , i en cadascu n dels seus apartats estàn incl osos els vo str es
cognoms i de to ts els d 'un ap arta t he in tentat explícar tant com he pogut els Ilítnaqes més ano men at s
al nostre pobl e , cen trant-ho sobre dos aspectes primo rdials : l'origen línçuïstíc i l'expansió dels top ò- .
nim s al no stre territori.
1- NOM LLATI O PRE ·ROMA .
Avellà , Cantó, Carnar ó, Fullana, Galiana, Garcia,
Llobell , Maians i Orpi.
2- NOMS GERMANICS .
Albert, Arnau, Armell , Berenquer , Bernat . Cifr é,
Frasés, Frau , Grimalt , Guillem, GUabert , Gr au,
Gassen t, Casq uet. Guerol a , Jofre, Llompar t, Llull ,
Llodrà , Mira, Mengual , Morant, Picó , Ramis, Segui .
Berengue r : Ve de " Bsri nqar ". Co mpo st de
"beri n " - ós
"gar " - preparat pe r a la lluit e.
Les primeres do cum entacions d 'aq uest cognom
les tr obem al segle X a Cerdan ya , Vic , l' emp ord à
Occ iden tal a Lleid a, Pallars, Rib sqorça, Ross elló ,
Girona i Barcelona .
Gilabert : Gila bert o Gisilbe r t com post de :
Gisil - sageta , fletxa
ber ht . brillan t .

Llull : Nom de Sant i de diferen ts persona tges
del mó n ger manie medieval. Llinatge de ciutad ans
honr ats i cavallers barcelonins testi moniat des de
mitjan segle XJlJ. Cal remarcar d'entre to ts ells al
Mallorquí Ramón Llull : esc ript or, filòs of, místi c,
¡ missioner . Te escut d 'armes.
3- NOMS GENTI LICIS.
Alemany, Català, Giron és, Gas co ns, Gascó .
Català : R elatiu pertanyent , natu ral , habit an t
de Catalunya o dels Paiso s Catal ans. Per sona d'un
poble de llengua ca talan a. Aquest cogno m el tr obem a Barcelona, Maresme , Castelló de la Plana ,
Gir ona , Valls, Maó , Sitges, Valènc ia et c.

4- NOMS DE SANTS .
Bert omeu , Bernabeu , Clime nt, Dalmau, Domen ech ,
Esta ve , Felix, Grego ri, Gil , Llorens , Llu çar , Llacer ,
Macià, Mar tí , Margarit , Març al, Marçà, Po ns , Pasqual ,
Pericas, Romans , Sentí , Samper, Salvà , To màs ,
Vicens , Vidal.
Ro mans : R oma nç , Roman , Romà . Nad iu de
Ro ma . Nom amb que era. designa t l'idioma vulgar
al paisos de la Ro ma nia qu an ja s 'ha via diferen ciat
clar ament del llatí . Ens troben tes primeres documentacions al "Llibre dels Feits " de Jaume I. Relatiu o pertanyents al t erri t oris del I 'imperi Romà .
Les variants Roman i Romà les trobem també a
Eivissa, València i Barcelona.
5- TOPON IMS CATALANS.
Aguilar , Alberola, Balaguer, Banyuls, Borja, Bas,
Bellver , Blanes , Cabrera, Card ona , Cervera, Castelló ,
Cerver, Cambrils, Estarlí ch, Far , Fluixa, Ivars, Lloret, Lledó , Llinares, Massane t, Miralles , Montserrat,
Montscn ïs, Perell ó, Perles, Perpinya, Rosselló, Ripoll, Senti, TOrtosa , Terrades, Tamarit, Vallès,
Verdú , Villar .
Aguilar : Lloc hab itat per Agu lles. Nom d'una
terra a La Garr otxa , de diverses muntanyes de prop
de Barcelona i d 'algu ns pobles i llogarets: Montrnajor (Berçu ed à}, Bal enyà {Osona) , Santuari de la
Mare de Déu d 'Aquilar a Balaguer (La Noguera).
Antic Cast ell de la Vall de Guadalest. Caseriu del
mu nicipi de Sella . Nom d'un marquesat concedit
per Lluís XIV de França qu e compr enia p ob les de
l 'actua! comarca "Alt Urgell " No m de pob le al
Baçés,
Cab rera: " Lloc de cabre s " . Pasto r de cabres o
be la seua dona. Casa o cab ana on es recu llen les
cabres de nit. Trobem aquest topónim a mun icipis
de : Alt Camp, La Noguera , Osona. L'alt Penedès i el
Maresme . Nom d 'una serra a prop de Montsec de
Rúbies. Nom d 'una de les illes Balear s llinatge
vescom tal del Principa t de Ca talun ya originari del
Castell d e Cabr era al Cabrer es (Oscna
1.017) .
Nom de munt any et a (l'Horta) . Te escu t d 'armes i
ar bre genealògic.
>

Lloret : San tu ari de la Mare de Déu de Llore t
(Al t Camp) . Lloret de Mar (a la Costa Brava, comarca de la Selva) . Llo ret de Vistal egre (a Mallorc a).
Lloret de la muntanya (la Selva) . Caseriu del mu nicipi de Roq ue tes (Baix Ebre) .
Cardona : Un dels llina tges mes importan ts i
an tics de la no blesa dels Paisos Catalans , l'o rigen
està en els Vescomt es d'Osona (1.062 ). Tinçu erern
en el seu domi ni estats du ran t el segles XVI al XiX
ta nt al Pais Vaíe n cíà com a Catalunya.
Nom d 'un Municipi a la com arca de l Sa lsones (Bar celona) .
Te escu t d 'armes i arbre geanològic.
6- SOBRENOMS O MA LNOMS.
Agu d , Borul1, Bou , Berma , Bonell, Cendra . Capó ,
Escoda , Esp asa , Ferri , Ferraqut , Gavilà, Grane l,
MUl, Moll , Mulet , Moltó , Mascarrell, Moragu es,
Poquet , Ro ig, Ros .
Cendra : Aqu est nom es podia haver aplica t a
una perso na que venia cendra , que tenia el color
cendrós, que anava vestit d 'aqu est color etc . Estanyol de la Cendra (municipi del Gironés).
Gavilà : Nom d 'un ocell, vari eta t del fal có . Felip
An to ni Gavi1à (1.667-1.751) Dénia (Marina Alta)
militar i escriptor Au striacista, lliu ra en 1.705 co m
a governado r de Dénia la ciu tat a Carle s III i la defensà contra el setges de Fe lip V durant la nostr a
guerra de succesió .

Roig: Adjectiu. Accidents geografies: una cala j
un cap a EIvissa, un cap a la Costa Brava i a la
Costa del Baíx Ebre, i a Oriola.
7~ NOMS D'ORIGEN NO CATALA.
Arlandis (Italià), Benimeli (Arab), Carrió (Castella),
Bisquert (Basc), Llapis (Castellà), Sanchis (Arag6),
Santonja (Francès).

8- NOMS DE CIRCUNSTANCIBS DE
NAIXEMENT.
Aparici, Company, Durà, Bstruch , Giner, Jordà,
Vives,
Durà: Nom d'ascendència germànica, es llatinitzà per haver estat considerat corn a nom de bon
auguri puix venia a significar "Que ha de durar",
Giner: Dcl nom dcl primer mes de l'any.
Vives: Del llatí "vivas" vol dir que "víxques".
Nom expressador del desig de llarga vida per a un
infant. Nom d'un turó situat entre el Maresme i el
Vallés oriental. Com a toponim el trobem a ConGettt, Barcelona, Maresme Lleida, Mallorca, Malaró , Reus, València, Pollença, Igualada.
9- NOMS D'ACCIDENTS OROGRAfICS.
Quirós, Ribes, Ribero , Soler, Serra, Serrar, Valls,
Puig, Pedrós, Pujol, Puigcerver , Planelles, Planells,
Prats, Camps, Soll, Colomer, Cuquerel1a, Roca,
Puig: Del llaci "muntanya". Puig apareix com
a primer element d'una multitud de cognoms
compostos com ara: Puig-cerver (Puig on es crien
cèrvols), Toponims Puig en trobem al Bagés, a l'alcoià, Alt Empordà, Alt Penedés, Xàtiva, Gironés,
j l'Horta. Pujol (diminutiu de Puig).
Soler: Del Uatl solàrium "sol, terreny, solar",
Aquest cognom es situa geografIcament a: Andorra,
Rosselló, Ribagorça al Pallar Jussà, a Berguedà, ai
Solsonés, a Anoia, Baixa Cerdanya Pont de Soler
damunt del Segre. Part baixa d'un casa. El qui fabrica, adoba o ven soles. Verb: esser freqüent.
10- NOMS D'ACCIDENTS HIDROGRAFICS.
Fons, Font, Fontseca, Riera, Torrent,
Font: Del substantiu Font. Hi han una multitud de cognoms compostos amb aquest mot.
Exemple: Font-seca (Font sens aigua). Font en trobem a Menorca, al Gironés, al municipi de Matarranya, i a ViUalonga de la Safor.
11- NOMS DE PLANTES I ELS SEUS CONREUS
Alzina, Bosch, Císcar, Ginestar, Mallol, Morera,
Mata, Noguera, Oliver, Peres, Pineda, Picornell, Rovira, Saliveres, Sau.
Bosch: D'or41en germànic "lloc poblat de molts
arbres ". A Eivissa illa des Bosch.
Ginestar: Camp on es cria la ginesta. Masia i
antic terme del municipi de Castellar de la Ribera.
Municipi de Ja ribera d'Ebre (Ginestar d'Ebre).
Noguera: Nom de l'arbre que fa anous. Geogràficament el trobem al Ripollès, Lleida. l'Alta Riba.
gorça, a Eivissa, Barcelona, València, Mallorca.
Com a nom de riu al Pirineu (Pallars Sobirà). (Alta
Ribagorça) (la Noguera Pallaresa) (Noguera Ribagorçana). I Carn a zona de les Nogueres als Pirineus
centrals Catalans.
Soliveres: Forrna aglutinada per l'arricle solat
"ses" "oliveres", arbre que fa olives.
13-- NOMS COMUNS DE POBLACIO.
Caneres, Capdevila, Soldevila.
Capdevila: Grafía aglutinada de (cap de vila)
"la part més alta de la vila".
Soldevila: Crafía aglutinada de (sol de vila)
"la part més baixa de la vila" el trobem al Baix
Ebre i al Bagés.

12- NOMS DE PREPARACIONS I TREBALLS
AGRICOLES.
Buigues, arts, RostoU, Verger.
Orts: (Horts). Plural de horl. Alr Empordà.
Conflent, Alt Penedès Solsonès i la Costera.

14- NOMS D'EDIFICIS I LLURS
DEPENDENCIES.
Badia, Caselles, Cortell, Creus, Casanova, Bscortell,
Fornali, Mas, Molina, Peiró, Pont, Portelo, Torregresa.
Badia: Monestir regit per un abat en certs llocs
equival a "rectnr ia", També manoll de blat, de fílaments de cànem. Cadascun del tres o més caps
d'una trena de cabells, cànem espart etc, Entrada
del mar o d'un Uac a la costa, més menuda que un
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Com a topònims en trobem a: La Selva, Vallespir I
Baixa Ribil.80r~ll.
CorteH: Derivat diminutiu de cort.
Bscortell: F~rma aglutinada d'es (article salat)
més substantiu (Cerrell).
Mas:' Casa de camp habitable per als conreadors.
Finca rústica.
15- NOM DE CARREC DIGNITAT O
PROFESSIO,
Ballesrer: Soldat armat amb ballesta. Ocell apodiforme semblant al falcillot, Baix llobregat, Lleida,
Mallorca, València, Vinar6s, Tarragona, Barcelona,
Monacor, Vilafranca del Penedès i Menorca.
Escrivà: El que tenia el seu càrrec la redacció i
l'aurenticacló d'actes i contractes posau en pública
forma i de les actuacions judicial governatives i administratives. Funció amb caràcter notarial. Llinatge d'oficial, Reials, després generosos cavalleu
homes de lletres i dignataris establert al Regne de
València en temps de la conquesta, Devien provenir
del Rose116 o de Lleida, Tenen escut d'armes i
arbre genealògic.
Fornés: Qui té un forn (Forma plural), Nom
d'un riu d'Osona. També el trobem com a topònim
a Mallorca i Barcelona.
Monjo: Religiós d'un ordre monàstic. Aquell
que viu sol separat de la societat per trobar-se amb
Déu. Antic càrrec eclesiasric existent a les parròquies i que tenia l'obligació d'obrir i tancar les portes, tocar les campanes, etc. El trobem a Maó,
Barcelona i Maresme.
Mallol: Vinya novella plantada d'un any ençà.
Cep jove. Guàrdia de vinya. Arrcnglerador de les
processons de setmana santa que proveir d'una
canya o una vara tenia cura del bon ordre de la
marxa processional i alhora passava el rosari i feia
via crucis,
Encarregat de mantenir l'ordre en els temples durant les assamblees religioses que anava proveir
d'una canya coronada per una creueta. Nom de vila
i cap municipi de Sant Privat d'en Bas prop del riu
Fluvià. D'allí es també el castell de Mallol.
Aquest cognom el trobem també a Tarragona i Barcelona.
Mestre: Persona que ensenya una ciència, art O
ofici o ré el titol per a fer-ho. El trobem al País
Valencià, Garraf, Venècia, Barride , Mallorca (felanitx) Barcelona, Tortosa i a la Safor.
Hortolà: Conreador d'un hort. Ocella de I'ordre
deis passeriformes.
El trobem a Perpinyà.
Dels cognoms que no hi apareixen no he trobat
documentació sobre ells ara per ara.
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