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Societat d’Onomàstica al País Valencià (desembre de 2007). – El monestir de Sant Miquel
dels Reis (València) va ser l’escenari on es donaren cita els diversos historiadors de la toponímia
i antroponímia a casa nostra. Efectivament, el passat 13, 14 i 15 de desembre de 2007 hi tingué
lloc el XXXIV Col.loqui de la Societat d’Onomàstica i el VIII d’Onomàstica Valenciana.

La reunió científica va comptar amb l’organització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL) i el suport de la Universitat de València, Cronistes del Regne de València i la Federació
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià.

En un ambient inconfusiblement valencià, s’analitzà l’onomàstica des dels diferents vessants
que presenta en diversos formats: tallers, ponències, comunicacions i conferències. Cal destacar
els tallers del primer dia, a càrrec d’Antoni Garcia Osuna, que tractà la metodologia dels malnoms,
i el taller de Jordi Bolós sobre la confecció d’atles toponímics medievals.

En aquest sentit, es va reforçar la importància dels malnoms en les denominacions toponími-
ques, de tal manera que Emili Casanova va presentar el projecte de recopilació de tots els malnoms
valencians, un projecte de la Universitat de València que compta amb el suport de l’AVL.

Hi estigueren presents tots els territoris de la llengua catalana, des de les Illes Balears, Cata-
lunya –oriental i occidental–, passant com no podria ser altrament pel País Valencià, del qual eren
la majoria de les comunicacions presentades.

Globalment dominava l’estudi diacrònic de les formes lingüístiques que adopta l’onomàstica.
Així, per exemple, les investigacions presentades maldaven per esbrinar els orígens de noms, com
el de les peces dels escacs (Alexandre Bataller) o els antropònims occitans (amb una magnífica
exposició cartogràfica de Joan Martinis).

Però a pesar del fet que es focalitzava en la història dels topònims o en els orígens de les
denominacions a les nostres terres, cal dir que igualment anaven surant aspectes més sincrònics de
descripció d’obres (Onomasticon de Coromines, a càrrec d’Emili Casanova), descripció de topò-
nims (a Tarragona, a càrrec d’Olga Mori), topònims per temes (Jacinto Heredia, a Vila-real), etc.

També hi tingueren cabuda temes més sincrònics i generals com és el cas de les pàgines web
(a càrrec d’Adrià Castells), la toponímia als mitjans de comunicació (Vicent G. Perales), la fitoní-
mia o nom de les plantes (Joan Muntaner). Més generals encara van ser les activitats de taules re-
dones («Experiències i criteris sobre toponímia rural i urbana», moderada per Honorat Ros) o la
conferència «Onomàstica diversa», a càrrec de Josep M. Albaigés.

Així mateix, algunes investigacions van fer referència a la interrelació entre la toponímia i al-
tres disciplines com ara la geografia (Joan Tort) o la lingüística (Abelard Saragossà, amb l’ús de
l’article). Es demostrà, fins i tot, la influència que exerceix el terreny i el paisatge a l’hora de triar
el topònim (Francesc Cardells, amb l’estudi de topònims medievals a l’Horta de València).

En general, doncs, en un ambient distès i rigorós alhora, es tractaren temes de gran interès per
al públic general i molt especialment per al públic concret, és a dir, l’investigador en temes d’O-
nomàstica.

Cal destacar, finalment, la gran participació del públic assistent, que va mostrar el seu interès
mitjançant la formulació de preguntes directes a tots els ponents, conferenciants i comunicants.

Es va aprofitar el col.loqui per homenatjar dos homenots de l’onomàstica com són Andreu
Romà, secretari i ànima de la Societat d’Onomàstica fins ara, i Francesc Giner Perepérez, un dels
ajudants de Coromines en la confecció de l’Onomasticon, amb qui es va voler simbolitzar el pa-
per silenciós però efectiu dels col.laboradors locals d’aquest diccionari.

Vicent Garcia Perales
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