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Frontera i senyorius en la toponímia
de la Conca de Barberà

Introducció

El camp d’estudi d’aquest treball comprèn alguns topònims de la Conca de
Barberà, tot i que s’ha ampliat amb noms de lloc de les comarques veïnes de la
Segarra, el Camp i l’Anoia, ja que no tindria sentit fer un estudi històric a partir de
les fronteres actuals. Només cal recordar, a tall d’exemple, que el terme de Vallfo-
gona de Riucorb va pertànyer a la comarca de la Segarra fins al 1990, que Santa
Coloma de Queralt pertanyia al bisbat de Vic, o que la història del castell de Que-
ralt, situat a l’Anoia, no es pot separar de Santa Coloma de Queralt i Rocafort de
Queralt, poblacions de la Conca. Encara té menys sentit considerar la distinció
entre la Conca estricta i l’anomenada Baixa Segarra o Alt Gaià.

Com que l’estudi es basa en topònims històrics,1 en relacionar els noms i la
història, forçosament s’ha de recórrer a l’etimologia, fet que comporta una sèrie de
problemes, ja que, com deia l’enyorat Ramon Amigó, «el camp de l’etimologia és
un esbarzer» del qual en podem sortir esgarrinxats.

Seguint Moreu-Rey (1995) s’entén per etiologia les causes que han donat ori-
gen als topònims. Tot aprofundint en aquesta idea, Xavier Terrado assenyala que
mentre que l’etiologia vol esbrinar les causes que han motivat el naixement d’un
nom de lloc, l’etimologia pretén connectar el nom amb altres de preexistents.
L’etiologia haurà de donar compte tant de l’origen dels noms com dels canvis,
substitucions i adaptacions que aquests han sofert i per quin motiu s’han produït.

Una aproximació d’aquest tipus comporta força dificultat i, per tant, un cert

1. Bona part d’aquests topònims estan comentats a Plaza (2012).
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marge d’error. En primer lloc, les fonts històriques consultades —principalment
l’Onomasticon Cataloniae (OC) de Coromines, Liber Feudorum Maior (LFM) (Mi-
quel Rossell) i Font Rius— comencen a partir del segle x, tot i que la major part de
topònims daten del segle xii. En el nostre cas, no disposem, com al País Valencià o
a Mallorca, d’uns llibres del Repartiment que informin de noms anteriors a la con-
questa cristiana; la població i la història de la Conca són molt més difuses. A més,
i aquesta és una de les dificultats més considerables, no és feina fàcil establir l’eti-
mologia dels mots, ja que es presenten molts casos d’homonímia: és a dir, paraules
d’origen lingüístic diferent (llengües preromanes, llatí, àrab, germànic...) poden
arribar a donar en català la mateixa forma. Si a això s’afegeix la llatinització dels
topònims tal com apareixen a les fonts que han arribat a nosaltres, la cosa encara
es complica més (sense parlar de les falsificacions, tan freqüents en els documents
medievals). Només cal veure diferents reculls d’onomàstica per comparar discre-
pàncies respecte a l’etimologia. Per exemple, Conesa s’explica a partir del llatí per
a alguns autors, i de l’àrab per a d’altres.2 En aquest sentit, resulta molt aclaridora
—i tranquil·litzadora— la cita de Mikel de Epalza (1990, p. 77): «[...] això fa que
alguns topònims, amb clara etimologia en català puguin tenir també una altra
etimologia àrab, sense cap contradicció ni incompatibilitat, perquè corresponen a
estadis lingüístics diferents».

Si s’observa la situació de la zona (vegeu el mapa), es pot apreciar que la Conca
és una comarca central, entre Tarragona i Lleida, situada històricament en una zona
septentrional de la Catalunya Nova, és a dir, la primera marca, que es caracteritza
per ser una zona de transició en tots els aspectes: geogràfic, dialectal i històric. Re-
passant-ne ràpidament la història, sembla clar que la Conca va ser conquerida pels
àrabs el 714; tanmateix, ben aviat, a mitjan segle x, va començar l’ocupació cristiana
dels llocs, sobretot en la línia formada pels castells de Queralt, Pontils, Santa Perpè-
tua... situats al nord, a l’anomenada zona de l’Alt Gaià. Al sud, al límit amb el Camp,
es trobava el castell de Cabra, la població més avançada de la marca en el sector me-
ridional del comtat de Barcelona. Les campanyes d’Almansor, a finals del mateix
segle, van significar un retrocés en la conquesta cristiana, però això no va represen-
tar un total domini musulmà, ja que aquests castells continuaren en mans cristia-
nes. Després, entre 1090 i 1130, les contínues algarades musulmanes produïren un
despoblament general i la Conca quedà com una terra de ningú, tot i que amb una
certa —escassa— continuïtat de població. No serà fins a mitjan segle xii que es re-
prendrà amb empenta la conquesta definitiva de la zona, endegada pels comtes de
Barcelona i Urgell amb l’ajut colonitzador de templers, hospitalers i cistercencs.

2. Entre d’altres, Moreu-Rey (1982) i Balañà (1990) la fan derivar d’un diminutiu de l’àrab ka
nisah; mentre que Coromines (OC), seguint Balari (1954, p. 205), afirma que prové del llatí condensa
i ho justifica perquè el resultat hauria de ser una /s/ sorda i no sonora.
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Mapa 1. La Conca de Barberà.

Els topònims de frontera

Com a conseqüència del seu caràcter fronterer abunden en la zona els hagioto-
pònims3 —Sant Gallard, Santa Coloma, Santa Perpètua, Sant Martí de Tous, Sant 
Magí—, mentre que al sud, a la Conca estricta, en els primers temps només hi ha, 
a Sant Pere d’Ambigats, al terme de Barberà, un territori avançat, cedit pel comte 
Borrell al monestir de Santa Cecília de Montserrat el 945, que probablement no 
tingué continuïtat fins un segle més tard, quan s’hi construí una torre (Pla-
za, 1990). També es troben força topònims d’origen llatí: Montclar, Miralles, Pon-
tils, i altres de preromànics com Queralt, Querol, la Pobla de Carivenys.

En aquest territori de «pujades i baixades» en la conquesta i colonització, la 
toponímia àrab alterna amb la cristiana: Almenara (àrab, ‘torre de senyals’) és 
molt proper a Miralles (llatí, amb un significat semblant). El caràcter de frontera 
també es manifesta en l’abundància de guàrdies. Al nord: la Guardiolada (del llatí 
Guardia lata), la Cirera (nom àrab amb el significat ‘guàrdia’ seguint la interpreta-
ció de Balañà [2002]); al sud, a la Conca estricta: la Guàrdia dels Prats (abans pro-

3.  Sobre la relació entre l’hagiotoponímia i la conquesta cristiana, vegeu Badia (1987).
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bablement Guàrdia d’Oromir, documentada el 1180 [Font Rius, 1967-1983, vol. i,
p. 222]), i els topònims antics desapareguts de la Guàrdia grossa o Veltregar a Sant
Pere d’Ambigats (Plaza, 1990) al terme de Barberà. Santa Coloma de Queralt s’ano-
menava en els primers temps Santa Coloma Zamarca (Segura, 1879, p. 17), tot i
que el primer nom sembla que fou Santa Coloma Zamora (Iglésies, 1963, p. 2).
Montbrió també s’anomena de la Marca, tot i que en la documentació antiga no
apareix aquest complement.

La redenominació dels topònims àrabs com a conseqüència de la conquesta

A partir del buidatge de topònims de l’OC pel que fa a la Conca de Barberà,
s’observa que tot i que, en termes relatius, la comarca no té una freqüència de
noms d’origen àrab comparable a la de les terres del sud del Principat, en registra
bastants més que les comarques veïnes de l’Anoia o la Segarra; observació que
també fa Turull (2006), el qual, a partir de les dades de Coromines, compara les
freqüències de topònims àrabs amb la d’altres comarques centrals, i anota un 6,5 %
a la Conca de Barberà, enfront d’un 2 % a la Segarra, un 3,7 % a l’Anoia, un 0,7 % al
Solsonès i un 0,9 % al Bages.

Els topònims àrabs de la zona pertanyen majoritàriament a la toponímia me-
nor, tot i que no en són absents els de la major. Són d’origen àrab Miravet, Alfeu (o
Alfès), Almosella, Saduc (pretèrits) i altres d’actuals: Amalguer (a Montblanc), Al
menara, Alcarràs (molí, a Llorac), Civit, Ràfols, Sarral, Alcanar (a la Guàrdia dels
Prats), als quals podríem afegir, encara que en desacord amb Coromines, Llorac i
la Cirera.4 Aquest autor també justifica l’origen romà de la Cirera, que per a ell
(OC) és un nom llatí derivat del vegetal, mentre que, si és d’origen àrab —com ja
s’ha dit— significa ‘guàrdia’. En aquest cas, sembla que la geografia del lloc abona
la darrera etimologia, ja que la Cirera es troba prop d’una altra guàrdia, la Guardi
olada. Per a Balañà (1990) també són totalment o parcialment àrabs Solivella, Ro
cafort, Forès, Savallà, Riucorb..., tot i que les seves argumentacions en aquests casos
estan poc fonamentades.

Sembla que els àrabs conservaren bona part de noms de lloc preexistents, sen-
se fer altres modificacions que adaptar-los a la seva fonètica. Això explica la persis-
tència de topònims preromans i llatins en territoris ocupats;5 al contrari, els cristi-
ans foren més proclius als canvis de nom d’origen aràbic. Un exemple de
pervivència d’un topònim llatí adaptat a la fonètica àrab és Cabra, que s’explica a
partir d’una adaptació fonètica del llatí igabro, que va donar Qabra>Cabra.

4. Pel que fa a Llorac, Coromines (OC) el fa derivar d’un antropònim romà, mentre que per a
Balañà (1984) prové de l’àrab alauráq, ‘les fulles, la fullareda’.

5. Epalza (1990, p. 76) observa que a Egipte s’han conservat molts topònims que són anteriors a
l’arabització.
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Aquesta etimologia és compartida per Barceló (2010, p. 30) i Coromines com a
origen del nom de Cabra (Còrdova). Tanmateix, aquest —tot i que de manera
molt subtil— sembla que també l’admet per a Cabra del Camp, per al qual «po-
dem reconèixer força convincent al supòsit d’un origen afí al de la ciutat de Cabra,
prop de Cordova» (OC, III, p. 167). El poble de Cabra del Camp, a l’extrem de l’Alt
Camp que es comunica amb la Conca, posseïa un castell, documentat el 980, i era
una fortalesa avançada del comtat de Barcelona que el 985 fou arrasada per Al-
mansor. El que és segur és que no es tracta de cap zootopònim.

Lilla, en la frontera entre la Conca i l’Alt Camp, és també un topònim àrab. Tot
i que Coromines (OC) el considera un mossarabisme i el relaciona amb Alella ‘al-
zinar’, en una crònica arabomagribina de finals del segle x (Benet, 1988) es diu que
en una incursió d’Almansor va ser atacat el «castell d’AlDaliyah, del territori de
Barcelona».

Sovint s’observa en els documents la substitució d’un nom per un altre, sobre-
tot de l’ètim àrab per l’ètim català. La major part de canvis d’aquest tipus es produ-
eix a finals del segle xi, i sobretot durant el xii. De vegades, en els primers temps,
es registren els dos noms, per exemple, «Reyal quae olim nuncupatur Saduc» a la
carta de població atorgada el 1180 (Font Rius, 1967-1983, vol. i, p. 220), tot i que
en un document anterior de 1076 apareix «isla de Saug» (LFM, p. 275). En moltes
altres ocasions, la comparació entre diferents documents és suficient per desco-
brir-ne la substitució. Els que hem pogut documentar no són pocs: Alfès / Alfeu (la
vall d’Alfès, citada encara el 1033 i 1038) va passar a anomenar-se Vallfogona, Bu
falla va passar a anomenar-se Vallverd. D’altres els suposem: el castell de Flix, prop
de Pontils, documentat el 1199, va passar a dir-se Roqueta en un document del
segle xii (OC). Un cas curiós és el de la substitució de les torres d’Alchaceran, cita-
des en documents del segle x, per Almenara, topònim que s’ha conservat. Les cau-
ses de la substitució d’un mot àrab per un altre dins la mateixa llengua és que
potser almenara ja no era sentit com un nom àrab,6 tot i que també pot representar
la intenció dels nous senyors d’esborrar el nom —i amb ell la pertinença— d’un
antic posseïdor del lloc, com sembla indicar el primer topònim, i deixar només un
nom genèric.

En general, en passar de l’àrab a la llengua dels nous senyors, el català, molts
noms àrabs s’interpretaren dins del sistema semàntic de la nova llengua (un pro-
cediment diferent de l’adoptat pels àrabs, que només afectà la fonètica). I com que
els noms àrabs eren copiats d’oïda pels escrivans medievals, s’assimilaren a formes
conegudes romàniques adaptant-les al seu sistema lingüístic, de manera que adop-
taren un nou significat (Barceló, 2010, p. 12). Coromines en posa un exemple en
l’entrada Montserrat d’Alcalà (al País Valencià) de l’OC, en el qual l’arrel àrab ori-

6. Almenara ‘canelobre’ és un nom comú, documentat ja el 1414 (Coromines, 1980-1989).
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ginària s’ha vist influenciada pels «incomptables noms de lloc catalans en mont i la
reminiscència del nom de la santa muntanya».7 D’altres exemples: Aiguadí, que en
àrab significa ‘camí de les eugues’, en català s’ha relacionat amb aigua per significat
reflex.8 O un altre encara més rebuscat: l’algesira (‘illa’ en àrab) major, tocant a
Tortosa, es va convertir en Giramascor (Fuguet, 1988).

Per tant, l’assimilació dels noms àrabs al català per analogia amb el nou signifi-
cat és fonètica i semàntica. L’exemple més clar a la Conca és el de Sarral. Aquest
topònim s’ha interpretat tradicionalment com «sa-reial» (‘la real’), un significat
esperable dins del sistema de la llengua catalana. Tanmateix, Coromines (OC) ja
observa que en els primers documents apareixen les formes Areyal i Areal —llati-
nitzades en Regale—, que van adoptar després l’article salat. Areal és un mot que
s’ha de relacionar amb els Reals de València i Mallorca. Deixant de banda la discus-
sió entre Coromines i Barceló sobre el significat i l’arrel de real,9 ambdós estan
d’acord en el fet que deriva de l’àrab; per tant, la semblança del rahl àrab amb reial
(derivat de rei) i el fet que la vila va ser de domini reial (en temps d’Alfons el Troba-
dor el 1180 i definitivament el 1383) va portar a escriure Reial en el document de la
carta de població de Sarral de 1180 i a reinterpretar el nom dins del sistema semàn-
tic del català. La substitució de l’antic nom de Sarral, Sauc (o Saduc), és interpretada
per Coromines com l’elecció d’una primera o la segona part d’un compost àrab,
rahal (>Areal > Sarral) o Sadoq (>Saduc).10 També, seguint Coromines, «la forma
“real” quan és substantiu sovint amaga l’arabisme real» (Coromines, 1980-1989,
vol. vii, p. 33), però no quan és adjectiu. Aquesta mateixa interpretació —amb tota
cautela— es podria aplicar a la Font del Ral, nom encara viu a Rojals.11

Hem de ressenyar alguns topònims conservats que Coromines considera total-
ment o parcialment mossàrabs: Gaià, Pinetell i Pira. Aquesta sèrie, sempre en ter-
mes relatius en el context de la Conca, representa un nombre bastant significatiu.12

Coromines parlava de «la zona semimossàrab de Poblet» (1976, vol. i, p. 102), un
terme prou vague. Potser allò que es presta a confusió és el terme mossàrab, tan
manipulat políticament i lingüísticament. Estudis posteriors han mostrat la no

7. I afegeix: «és un dels casos de nom aràbic un poc assimilat a un de català que se li assemblava».
8. Bramon i Lluch (2002) ho documenten a la Ribera d’Ebre i Amigó (2011) en va fer un article

magnífic.
9. El significat del mot, rahl, originà una llarga discussió entre Coromines (OC) i Barceló (2010).

És interessant l’article de Rubiera (1984).
10. Saduc va ser interpretat com un nom hebreu i donà origen a la falsa idea d’una colonització

jueva. Vegeu, sobre Sarral, Marsal (1997).
11. La reducció ral per real és normal en la pronunciació de Sarral.
12. Gaià no és un resultat ieista ly>y, que no fóra propi d’aquestes contrades, sinó que s’explica a

partir de l’evolució de gaius amb manteniment de la i. El Pinetell deriva de pinna, ‘penya’, i no de pi,
amb la no sonorització de la consonant intervocàlica. Pira és un derivat d’un Apieira>apiaria, amb la
conservació del diftong ei amb reducció a i (Coromines, 1965).
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pertinença del nom. En tot cas, en el context lingüístic de la Conca, es pot identifi-
car aquesta «zona mossàrab» amb una zona aïllada i, per tant, allunyada dels can-
vis lingüístics que s’estaven produint a la Catalunya Vella, la situació de lateralitat
de la qual fou la causa del manteniment de trets arcaics. La forma Pinetell es pot
explicar com un cas d’evolució retardada de la sonorització de les sordes intervo-
càliques, i el topònim Pira s’ha de relacionar amb l’evolució retardada del diftong
ei a la Conca que ha donat unes formes de futur en [ε], com en pallarès, en lloc
d’[e] i el manteniment de la [ε] en les formes m[έ]s i s[έ] (Plaza, 1996, p. 62-66).

Els trasllats toponímics

Altres canvis en els topònims són resultat de la diferent situació geogràfica de la
població: Duesaigües va passar a anomenar-se Vilasalva, segurament per marcar que
era una vila de nova fundació, després que el rei va afavorir-ne la repoblació el 1155.
Poc temps després, el 1163, es va traslladar al puig i va abandonar el primitiu em-
plaçament al costat del riu; aleshores s’anomenà Montblanc.13 Per un document
de 1030 sabem que Montclar abans s’anomenava Montevano (LFM, doc. n. 1030).

Hi ha pocs trasllats toponímics per colonització. A la Conca els topònims que
remeten a pobles occitans són Miralpeix, partida entre Barberà i Pira, i els llogarets
de Milmanda i Torlanda. Els dos darrers eren possessions dels cistercencs de Poblet
i Santes Creus, respectivament. Curiosament, ambdós canviaren el nom: Torlanda
s’anomenava en la documentació antiga Triarigó (Font Rius, 1967-1983, vol. i,
p. 38), mentre que Milmanda s’anomenava Scurpianda,14 que per a Font Rius és un
topònim d’origen musulmà. Coromines a l’OC (vol. v, p. 275a40) tracta conjunta-
ment tots dos topònims: la seva interpretació —bastant novel·lesca— va des d’atri-
buir-li ressonàncies literàries fins a influències occitanes procedents de l’orde del
Temple (val a dir que els templers tenien una important comanda a Barberà, però
no van tenir possessions ni a Milmanda ni a Torlanda, que foren dels cistercencs de
Poblet i Santes Creus, respectivament). Amb més coneixement de l’indret, Altisent
(1984) atribueix el nom Milmanda a una repoblació d’occitans, procedents proba-
blement de Mirmande de la Garona —Altisent documenta en aquells anys occitans
de la Garona a Lleida i, per contigüitat, a Poblet. És curiosa la coincidència de noms
—terminacions en -anda, que no és un sufix català; l’origen occità de tots dos to-
pònims, i la pertinença d’ambdós llocs a cenobis cistercencs—, fet que pot abonar
la teoria d’Altisent. Per explicar el canvi de noms aquest autor recorre a un eufemis-
me en el cas de Milmanda, a causa de les connotacions negatives d’una escorpianda
‘lloc d’escorpins’; mentre que Coromines, sense casar-se amb ningú ni justificar-

13. «[N]unc noviter appelatur Montblanc» (Font Rius, 1967-1983, vol. i, p. 172).
14. Document del Cartulari de Poblet (citat per Altisent, 1984).
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ho, afirma que el mot devia tenir «ressonàncies aràbigues» per als repobladors de
Poblet, motiu pel qual ben aviat fou substituït. Miralpeix és un altre topònim que
remet a una població occitana, però no ha passat mai de ser una partida del terme
de Barberà.

Un cas més domèstic de trasllat és el de Queralt. Queralt és un castell al terme
de Bellprat (Anoia), un lloc important en la conquesta i colonització de la zona.
Les terres del terme de Queralt van ser aprisiades per la família Gurb, procedent
d’Osona, que hi construí el castell del qual encara es conserven restes. La família
canvià aleshores el nom de Gurb pel de Queralt. Quan, més endavant, una branca
lateral construí el castell i senyorejà la vila de Santa Coloma continuà anomenant-
se Queralt, i per ells passà la vila a anomenar-se Santa Coloma de Queralt; el mateix
s’esdevingué amb Rocafort quan entrà en la baronia dels Queralt. El prestigi i la
identificació amb el nom va portar Pere de Timor, que heretà Santa Coloma, a
anomenar-se Pere (II) de Queralt, nom que va passar als seus descendents, mentre
que els seus germans continuaren anomenant-se Timor.

La justificació de la propietat. Manipulació de topònims

Els topònims han estat sovint manipulats en els documents. No és cap desco-
briment dir que en la documentació antiga hi ha molts elements falsificats; en
l’edat mitjana aquesta pràctica s’ha de considerar usual i no gaire fraudulenta, ja
que a falta de proves que confirmessin la possessió o els drets sobre un lloc, aques-
tes s’havien de fabricar. És el cas dels llocs aconseguits per aprisió en la terra de
frontera dels quals no es podien justificar els drets; aleshores es creaven documents
nous: aquest és probablement el cas del document de la donació del castell de Fo-
rès, un dels documents base de la toponímia pretèrita de la Conca, sobre el qual els
historiadors han posat dubtes justificats. Entre altres de falsos, hi ha els dos
(anys 1067, 1054) que presentà Pere de Puigverd en un litigi amb Ramon Beren-
guer IV dirimit a Lleida el 1157. Tanmateix, les afrontacions són clarament identi-
ficables i reals, ja que una característica d’aquests documents «falsos», probable-
ment escrits el segle xii i presentats com a escrits el segle anterior, és el fet que
malgrat ser apòcrifs descriuen llocs i situacions verídics. En aquests dos docu-
ments apareixen uns topònims que no es troben en cap altre escrit de la Conca
relatiu als mateixos llocs, com Guàrdia i Veltregar; és possible que fossin noms
antics, ja perduts, utilitzats aquí per donar-los més versemblança. Curiosament,
ambdós documents diuen gairebé el mateix i els noms, diferents, corresponen a les
mateixes afrontacions: el que en un és la Guàrdia Grossa, a l’altre és el Veltregar
Gros.15 L’alternança entre Guàrdia i Veltregar no té res d’estrany, ja que ambdós

15. Vegeu-ne un resum a Plaza (1990).
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tenen la mateixa arrel (ward, Coromines), i a més comparteixen el mateix adjectiu
(Guàrdia) grossa / (Veltregar) gros.

Un cas menys justificable de manipulació de la toponímia és el que afectà el
topònim Montornès. Montornès, un topònim actual, és compartit pels termes de
Barberà i Montblanc. En la documentació era una quadra, és a dir, només un lloc.
Tanmateix, quan passà a ser domini de Poblet el monestir el considerà «castell i
lloc», fet que representava un control diferent sobre l’indret, més beneficiós per al
monestir, ja que atorgava més drets als seus posseïdors. Per aconseguir aquest can-
vi, els frares de Poblet van elaborar tres documents, que no consten en cap més
arxiu que el del monestir, on el Montornès de la Conca es confon amb el Montor-
nès de Segarra, que sí que era un castell. Sobreposant els dos llocs, Poblet aconse-
guí canviar a favor seu la jurisdicció del lloc de Montornès (Fuguet, 1988).

Conclusions

L’estudi dels topònims antics a la zona de la Conca (entesa aquí en sentit am-
pli) mostra en primer lloc que els noms d’origen àrab són més abundants del que
aparentment semblava. Aquesta relativa freqüència és una prova de la tendència
general a canviar o assimilar els noms antics segons el sistema social i lingüístic dels
nous senyors cristians. L’aproximació a les causes que han originat els canvis de
noms, sigui per significat reflex, assimilacions, trasllats, redenominacions, és fona-
mental per entendre el significat dels noms dins del seu context històric i social. Els
diferents estadis històrics provoquen que un mateix topònim tingui un significat
diferent segons el moment històric i el sistema lingüístic en el qual s’insereix.

Finalment, s’observa que la història dels noms i la història dels llocs es presen-
ta estretament lligada. Per això, les fonts documentals, malgrat la seva manipula-
ció, són fonamentals en la recerca toponímica.

Carme Plaza Arqué
Doctora en filologia catalana
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