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Introducció

Si hom para esment en el toponímia dels mapes mercatorians de Catalunya,
sobretot els primerencs (de la planxa de Vrints del 1603) s'observa, en una
bona part dels toponims, una correcció fins cert punt sorprenent i si bé és ver
que hi ha excepcions, podem considerar que malgrat les circumstancies de
l'epocai lloc on van ésser editats, l'afinament en el nom dels pobles i poblats
és molt satisfactori.

Aquesta perfecció inicial es perdé a mesura que altres cartografs, fins i tot els
propis successors de Mercaror, anaren copiant o plagiant el mapa original. Així
s'anaren introduint errors i corrupcions que culminaren en els mapes de la
segona meitat del segle XVIII.

Comenta Alinhac, referint-se als mapes dels segles XVII i XVIII, que exis
teix sovint un contrast entre la cura en l'execució de la decoració dels mapes i
la pobresa del mapa propiament dit, EIs millors gravadors no apreciaven aques
ta feina, menys lucrativa, i la refusaven, i els artistes menys qualificats que l'ac
ceptaven, la feien amb pressa i de mala gana, copiaven malament i cometien
nombroses faltes. Alguns cartografs conscients arribaren a gravar, ells matei
xos, llurs obres per a evitar-ne la desnaturalització.

La qualitat dels mapes produíts en aquestes condicions era, dones, molt varia
ble. De bell antuvi estaven farcits dels errors a causa de la manca d'habilitat i
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la ignorancia dels enginyers encarregats dels aixecaments, la imperfecció dels
metodes i els instruments, el valor més o menys gran de les informacions, en
el cas de mapes tracats per compilació i no aixecats directament i, finalment,
la pressa i la manca de cura dels gravadors. Aixo deixant a part la manca d' es
crúpols dels editors que llencaven noves edicions de mapes passats de moda
sense corregir-ne més que la data, retocant la presentació i sense revisió de cap
mena. Finalment, molts mapes no eren més que copies o copies de copies,
resultant alteracions cada vegada més grans de topografia i de toponímia fins
l'extrem que, ja avancat el segle XVIII i davant les corrupcions tan paleses, a
Franca (1762) s'imposa una censura previa exercida per l'Acadernia de Ciencies,
En els mapes de Catalunya, a més de les corrupcions propies de les transcrip
cions dins l'escola holandesa, s'han d' afegir les introduídes pels cartografs fran
cesos seguidors de l'escola de Sanson, tendents a afrancesar els toponims o a
donar-los l'ortografia adient perqué la pronunciació francesa s'assemblés, més
o menys, a la catalana original. Amb certs mapes italians passa el mateix i,
sobretot en el mapa d'Antonio Zatta, es troben toponims verdaderament curio
sos en aquest sentit.

Per acabar de complicar les coses, Tomás López, en establir, el 1776, el seu
gran mapa de Catalunya, molt detallat per cert, quan hauria tingut l'oportu
nitat de corregir els defectes dels seus predecessors, opta per castellanitzar en
part els noms, la qual cosa dona lloc a una nova corrupció, en sentit diferent
de les anteriors pero no menys palesa.

Ens ha semblat interessant presentar una mostra dels dos tipus de defor
mació: la que podríem qualificar com afrancesada i la castellanitzant. Hem
escollit dos mapes editats a finals del segle XVIII: una edició de Robert de
Vaugondy, fill, de 1776 i la carta de Güssefeld de 1798 que inspirat en López,
conserva la toponímia propia del cartograf madrileny, exagerant-ne la cas
tellanització.

Cal, pero, assenyalar, abans el'entrar en rnateriaJ que els cartografs catalans de
l'epoca, en especial Aparici i Garma restabliren, en tot allo que fou possible, la
toponímia autóctona, tasca en la qual López només els seguí parcialmente

El mapa que hem pres de referencia per demostrar la corrupció de la topo
nímia en la cartografia francesa de finals del segle XVIII és un dels editats per
Gilles Robert de Vaugondy, pero no es refereix específicament a Catalunya sinó
a l'antic Reialme d'Aragó. Un primer mapa d'aquest tipus és de petit format,

datar en 1748-1749 (potser de l' «Atlas Portatií»). El mapa més notable és el
datar 1752 i segurament emprat en I'«Atlas Universal» de 1757-58 (ja que hi
ha una edició del mapa que porta la data 1758). El mapa es titula «Les Estats
de la Couronne d'Aragon OU se trouvent les Royaumes d'Aragon et de Navarre,
la Principauté de Catalogue».

Pero, a més de diverses reimpressions de la planxa de 1792 (sense cap corree
ció), hi ha una segona tongada de mapes dels Robert de Vaugondy impresos a
Italia. El primer forma part d' un atlas universal publicat a Venecia l'any 1776
pel editor italia l? Santini. .
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Les series franceses i italiana dels mapes de Robert de Vaugondy, fill, dife
reixen únicament en el nombre de toponirns, Santini, en editar, el 1776, el
mapa del geograf francés l'alleugerí un xic, suprimint un cert nombre de topo
nims. Aquest és el mapa que ens ha servit de base per a l' estudi, ja que, com
acostumem, en comparar dos mapes convé que existeixi un cert equillibri en
l'escala i el detall i, precisament, el mapa en qüestió és molt comparable al de
Güssefeld de 1798 (1'escala és 1:837.000 i el nombre de toponims de llocs habi
tats 753) ..

Per altra banda, i aixo és també convenient de remarcar-ho, la interpretació
de Robert de Vaugondy difereix de la de Güssefeld, ja que en el mapa franco
italia no hi ha cap mena de divisió territorial i es dóna preferencia absoluta als
nuclis habitats amb molt poques referencies a l' orografia, la hidrografia, els
detalls de les costes, les comunicacions, etc, la qual cosa, com veurem, contras
ta fortament amb el mapa alemany, de la qual cosa ens ocupem seguidamente

El mapa analitzat és el mapa editat el 1798, basat en el de López i en els tre
balls de ].]. Cassini, i és el que hem pres com representant de la tendencia cas
tellanitzant de la toponímia. A més dels 1.748 toponims de llocs habitats (es
pot observar l'equilibri en aquest sentit, amb el mapa de Vaugondy), el mapa
de Güssefeld porta un cert nombre de toponims orografics, les muntanyes
assenyalades, la divisó en corregiments, molt detall de la toponímia de la costa,
la xarxa de camins principals i moltes indicacions accesories, Artísticamcnt és
molt més reeixit que el mapa de Vaugondy.

Trets generals del mapa de Robert de Vaugondy-Santini (1776)

El mapa de Robert de Vaugondy (fig. 1) no dóna molts detalls sobre la divi
sió territorial del Principat; solament senyala els límits de l'antiga Cerdanya,
que és l'única comarca anomenada. Andorra és cartografiada com entitat pro
pia i el mateix succeeix amb la Val d'Aran. Curiosament, estan delimitades qua
tre zones més: les dues primeres comprenen respectivament grosso modoel Valles
i el Penedes: la tercera el Baix Llobregat, el Barcelonés i part del Maresme (fins
Arenys): la quarta zona compren, més o menys, la Conca de Tremp.
Nogensmenys, no bateja cap de les terres delimitades.

Lorografia és extremadament pobra. Hi ha només dos toponims «Pyrenées»
i «M. de Cadis» (Cadí). Montserrat no figura com muntanya sinó com lloc
habitat.

També, anomena algunes valls pirinenques, amb alguns errors toponímics i
geografics: Valle d'Arran (Aran): V. de Baraves (Barravés); V. de Boy (Boí);
Vallei de Cardous (Cardós. No esta posada al seu lloc); V. d'Estaon; Vallée de
Farrera; Vallé de Pallars (la vall alta de la Noguera Pallaresa).

Deixant de banda l'aspecte toponímic i passant a la representació gráfica del sis
tema orografic, Catalunya és gairebé un país pla. Només uns indicis de serralada
al Pallars-Aran i prop del Puigmal; la serra de Cadí; uns turons escampats per les
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Garrigues i la Terra Alta; quelcom de les Muntanyes de Prades i Montsia i, final
ment, les Gavarres i l'extrem oriental de l'Albera dins la península del Cap de Creus.

La xarxa hidrográfica és prou completa, si bé no tots els rius representats
porten el toponim corresponent. Al Quadre 1 s'indiquen els toponims com
parats dels dos mapes estudiats.

Cal assenyalar que sovintegen els errors en el tracat dels cursos dels rius i
torrenteres (Noguera de Tor i afluents, riu de Santa Magdalena, sistema Corb
d'Ondara, sistema Set-Gurgs, riu Sec, sistema d'afluents del Francolí, Bastareny,
Calders i afluents, Aigua de Valls, afluents de 1'Anoia, riu Ges, afluents de
1'Onyar i de la Muga, etc.) El nombre total de rius identificats és 182, pero hi
ha altres torrenteres de les quals no s'ha pogut escatir el nom.

Pel que fa referencia als llacs, Robert de Vaugondy cartografia solament l'es
tany de Lliat (Val d'Aran) als Pirineus i marca els estanys de Banyoles, Ivars, Sils
i Ullastret, ometent el de Castelló d'Empúries i afegint-ne un prop de Bellcaire
d'Emporda, En el delta del Llobregat posa un petit llac que podria ser la Ricarda,
el Remolar o la Murtra. No hi ha cap llac amb el toponim corresponent.

A la costa només dóna la indicació del cap de Creus. Cap altre accident cos
taner mere~?C els honors de la toponímia, a excepció d' algunes torres de guaita
al litoral tarragoní.

Robert de Vaugondy no indica les vies de comunicació i es limita a senya
lar alguns ponts remarcables: Alfarras (Noguera Ribagorcana): la Guardia de
Noguera (Noguera Pallaresa); Castell-Ilebre i Lleida (Segre); Tortosa (Ebre).

Quant a toponims de llocs habitats, se'n compten 754, dels quals 31 han res
tat, de moment, sense identificar, encara que, com veurem, hom en troba alguns
en el mapa de López de 1776 (quatre concretament).

Deixant de banda la corrupció toponímica, de la qual parlarem més enda
vant, i els llocs mal situats al mapa, hi ha alguns pobles repetits (hom n'ha
comptat nou), a vegades amb noms lleugerament diferents, pero molt sem-
1 1 " 1 1 1 / 1 , 1, • , 1 T" 1 r
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anomenat en el mapa «Pedrasorea»), pobles cartografiats com rius (com Sant
Quintí de Mediona), rius com pobles (Mogent), a més d' altres errors, tals com
situar Vinaroc al Principat i Bescaran a Andorra.

És un mapa amb molts problemes, si tenim amb compte que va ésser adrecat
ja en l'epoca de les observacions sobre el terreny. Sens dubte es tracta d'un mapa
compilat a partir de mapes anteriors, potser de Sanson i Jaillot. Artísticament
no és un mapa massa espectacular i té menys qualitat que els de Robert de
Vaugondy editats a Franca, La cartel-la amb el títol esta ornada preferentment
amb motius florals i decoratius i el gravat no passa de discret.

Trets generals del mapa de Güssefeld de 1798

Contrariament al mapa de Robert de Vaugondy-Santini, el mapa de
Güssefled (fig. 2) presenta un major detall orografic, la divisió territorial en
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corregiments i nombroses indicacions relatives a la importancia dels nuclis de
població, els bisbats i arquebisbats, les abadies, així, com també la xarxa dels
camins principals i els noms de certes comarques.

La forma general del Principat (Andorra n' és exclosa) és prou correcta, si bé
el tracat de la partició amb Aragó es presenta desplacat vers llevant a causa de
la forma del tracat de la Noguera Ribagorcana, També hi ha una deformació
a la península del Cap de Creus, poc acusada com a tal, i en resulta un xic
massa tancat el golf de Roses: la distancia entre la punta Falconera i la Punta
Grossa resulta massa curta.

La divisió en corregiments compren el territori de la Val d'Aran i els corre
giments de Talarn, Lleida, Tortosa, Tarragona, Vilafranca, Barcelona, Mataró,
Girona, Vic, Cervera, Manresa i Puigcerda, A més d' aquesta divisió s'anome
nen les comarques següents: la Conca d'Orcau, la «Carriga» (les Garrigues), la
Conca de Barbera, la «Sagarra» (Segarra), la Cerdaña (Cerdanya), la «Celva»
(Selva), el «Llano de Urgel» (Pla d'Urgell) i la histórica «Castellanía de Amposta»
que comprenia la Terra Alta i part de la Ribera d'Ebre. Una altra zona marca
da en el mapa és la «Plana de Burga» (Pla del Burga) situada entre les serres de
Cardó i del Boix i la serra de Tivissa.

Lorografia no esta dibuixada amb la perfecció que caldria esperar en un mapa
del final del segle XVIII i hi manquen molts detalls. És inferior, inclús, a la que
figura en mapes anteriors (com els de Sanson i Du Val es de finals del segle XVII).

La Val d'Aran es presenta molt oberta al nord i a ponent mentre al sud i a
llevant es dibuixen algunes muntanyes. Hi ha cartografiat el port de «Lart»
(Liat) i els estanys del mateix nom, així com certes muntanyes de la part cen
tral de la vall que corresponen més o menys al Tuc de Crabes, Sa Mont i
Arenyo. A llevant, la vall es troba limitada per una carena que ve a seguir la
línia Marimanya-Tuc de la Llanca per empalmar, pel «Puerto de Pereblanco o
Pallas» amb una altra carena que tanca la vall pel sud i que segueix l'arrengle
rament Ratera-Colomers-Montarto-Bisiberri-Estanys-Migdia. El «Puerto de
Pereblanco» és, naturalment, el Port de la Bonaigüa anomenat, també, anti
gament de «Peires Blanques», La castellanització del toponim es deu a López,
en qui s'inspira Güssefeld,

Seguint la carena axial dels Pirineus hom troba indicades unes elevacions vers
el Mauberme i el Tuc del MilI. Hi ha el toponirn «Salo Pr» que correspon al Port
de Salau, i despres, a la capcalera de Vallferrera i de Cardós no hi ha dibuixada
cap muntanya pero sí alguns llacs que vénen a representar els estanys de Mariola,
Certescan i Romedo. La Pica d'Estats i el Sotllo no es veuen enlloc i la carena
no reapareix fins els voltants de Saloria als llindars d'Andorra, desapareix nova
ment, i torna a manifestar-se prop de la collada de Toses. Tant Andorra com la
Cerdanya tenen l'aspecte de terres planes, mentres que a la banda francesa la
carena manté una certa continuítat. Hi ha un sol toponim: «Portillo de la Lioza»
que és la capcalera del riu de la Llosa o sigui la Portella Blanca d'Andorra.

Al Pirineu Oriental hom endevina la línia Puigmal-Bastiments-Costabona.
Apareix, aleshores, un altre toponim: «Coll de Pregond» (Coll Pregon, sobre
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Melló) i la carena va fent acte de presencia per les muntanyes de Bassegoda i
I'Albera fins el Cap de Creus. Hi ha representat el «Coll de Pertus».

Quant a les muntanyes del Pallars tampoc no es troben degudament repre
sentades. Únicament una renglera que prefigura la zona Montsent-Peguera
Subenuix-Corrunco-Cerbi i un altre ramal que, baixant de Saloria i el Pic dels
Llacs, segueix la línia Ras de Conques-Orri-Taüs-Boumort.

Hi ha uns quants toponims alguns del quals no són massa adients com «Valle
de Pallas» situat a la vall alta de la Noguera Pallaresa i «Valle de Chironel-la»,
col-locar on hi ha la vall de Manyanet. Aquests detalls provenen també de el
mapa de López. Lúnic toponirn correcte i subsistent és el «Coll de la Basca»
(Basseta) a la partió entre el Pallars i I'Alt Urgell.

Entre aquest muntanyam el Montsec (<<Monte Seco» en el mapa) hi ha sola
ment indicis de les serres de Sant Gervas i Lleras. A migdia del «Monte Seco»
trobem únicament alguns turons cap a la serra de Sant Miguel. En canvi, a les
Garrigues hi ha representades algunes muntanyes, inclús batejades: «Maheu
Montana» (Montmaneu), que enlacen amb la «Sierra de la Llena» i les
Montana» (Montmaneu), que enllacen amb la «Sierra de la Llena» i les
«Montanas de Prades». La carena situada vers el sud més o menys seguint la
línia Puigcerver-Colldejou (<<Mola M»)-Llaberia fins el coll de Balaguer, a lle-

- vant de la «Plana de Burga» ja esmentada. Les serres de Cardó i el Boix porten
l'estrany nom de «Lezamos M».
són, més o menys indicades, les serres de l'Aliga, Cavalls, Pandols, Espina,
Godall i el «Pla de la Galera» entre Godall i el «Siá Mt» (Montsia). També hi
ha el «Pro. de Tortosa» pero no es veu ben bé on cau.

El Prepirineu oriental (a llevant del Segre) esta poc representat. Solament la
«Montana de Cadis» (Serra del Cadí) allargada fins la serra d'Oden, pero tant
el Bergueda com el Solsones estan gairebé mancats de muntanyes. El Prepirineu
reapareix al Montgrony i més a llevant, un arrenglerament: Catllar-Cavallera
Malforat-Bcstrecá. La scrral-lada 'Trallsvcrsalllo cxistcix.

La serralada Litoral només és representada per les Gavarres i Cadiretes i a la
Prelitoral hi ha el conjunt «Mte. Seny» (Montseny)-Guilleries, part de les serres
de Sant Llorenc del Munt-Obac-Sant Salvador de les Espases, amb el «Coll
Davi» a la partió entre el Valles Occidental i Bages. Montserrat hi és present
bastant espectacularment, seguint la tradició de molts cartograís (entre ells
López). Aquesta contrada hi ha un toponim curios per bé que prou conegut:
«Vall de Paradis» (Vallparadís)

Finalment, veiem, esporadicament les muntanyes de la línia Vallosera
Brufaganya (<<Bufagana M»)-Ancosa i una altra renglera que segueix des de la
comarca d'Anoia a la Segarra (Rubió-Montgrós-Sant Cristofol).

EIs rius que hi són anomenats figuren en el Quadre l. Hom pot veure que
hi ha més toponims que en el mapa de Vaugondy. Com errors significatius, el
riu Freser és anomenat «Ter» (o sigui que hi ha dos rius Ter). Hi ha quatre o
cinc rius batejats, amb toponims que han resultat difícils d'identificar en els
mapes moderns (rius Coprs, Est, Rioda, Riusech). No manquen errades en el
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tracat dels cursos, principalment de la conca alta del Llobregat i el sistema
d' afluents de la Muga, el riu de Santa Magdalena i altres menys visibles. Hi ha
marcat el congost del Segre a Tres Ponts (<<Tres Puentes»).

Pel que fa als llacs, hi ha sense toponímia els de Banyoles, Castelló
d'Empúries, Sils i Ullastret. No esmenta el d'lvars (com tampoc ho fa López).
En canvi són anomenats els estanys de Magarola, Remolar i Murtra en el delta
del Llobregat.

Güssefeld, seguint López, dibuixa una xarxa de canals i sequies als voltants
de Lleida i prop de Manresa i, a l'Empordá, entre les boques del Ter, Daró i
Fluvia. A Barcelona hi figura el Rec Comtal.

Contrariament al mapa de Robert de Vaugondy, que prescindeix dels topo
nims de la costa, el mapa de Güssefeld és prou detallat al respecte. Al Quadre
II hom ha establert la toponímia comparada amb l'actual. Hi ha uns quants
noms atribuíts ja que no s'han trobat els equivalents i, per la posició geografi
ca, s'ha cregut poder-los identificar amb un toponim diferente A la banda de
Tarragona manquen els equivalents d'uns pocs toponims que hom no ha tro-
bat en els mapes actuals consultats.

En el mapa de Güssefeld es dóna una certa importancia a les vies de comu
nicació, especialment alguns ponts importants i a la xarxa dels camins més
notables. Es curiós observar que els ponts no -sempre coincideixen amb els
camins, és a dir que hi ha camins on no hi ha marcat pont en atravessar un riu
determinat i en canvi, hi ha ponts per on no passa cap dels camins assenyalats.
EIs ponts marcats no són massa nombrosos. EIs indiquem amb la menció del
poble més proper dels cartografiats en el mapa:

Noguera Ribagorcana: Blancafort, Ivars de Noguera, Albesa.
- Noguera Pallaresa: Gerri de la Sal, Pobla de Segur, Ametlla de Montsec.
- Segre: la Seu d'Urgell, elsTres Ponts, Castellebre, Artesa de Segre, Alos de

Balaguer, Camarasa, Lleida.
- Ebre: Tortosa.
- Llobregat: Gironella, Gramolar, Navarcles, Pont de Vilomara, Monistrol.
- Anoia: Martorell.
- Ter: Ripoll (dos ponts, 1'un sobre el Freser), Montesquiu, Torelló, Manlleu

(dos ponts), Roda, Sau, Susqueda, Amer, Girona.
Fluvia: Castellfollit de la Roca, Besalü, Esponella.

Quadre 1
Hidrografia

'Iopónim actual

Aigua d'Ora

Anoia

Besos

Corb

Mapa de Robert de Vaugondy

Noya

Besos

Mapa de Güssefeld

Aiguadora

Besos

Corp
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Topónim actual

Ebre

Flamicell

Fluviá

Francolí

Freser

Gaiá

Garona

Gavarresa

Llierca

Llobregat

Llobregat (Emp.)

Manol

Merles

Muga

Noguera Pallaresa

Noguera Ribargocana

Onyar

Orlina

Rernentol

CIar

Ripoll

Ritort

Set

Sió

Ter

Tordera

Mapa de Robert de Vaugondy

Ebre

Fluvian

Francoli

Garonne

Llobregat

Llobregat

Muga

Noguera Pallarossa

Noguera Rivagorcana

Sio

Ter

Mapa de Güssefeld

Ebro

Flamisell

Fluvia

Francoli

Ter (erroni)

Gaya

Garona

Riusech (?)

Llera

Llobregat

Llobregat

Manol

Est (?)

Muga

Noguera Pallaresa

Noguera Ribagorcana

Ona

Orlina

Corps (?)

Rioda

Ripollet

Ritort

Sed

Ter

Tordera

Quadre II
Toponímia comparada de la costa (Mapa de Güssefeld)

Mapa de Güssefeld

Cala y Punta de Cervera

Isla y Cap de LIado

Cap de Rase

Islas de Estañ y Castellar
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Topónim actual

C. Cervera

C. Lladró

C. Ras

l. Castellar

Remarques



Mapa de Güssefeld Topónim actual Remarques

Isla y Cabo de Creus C. de Creus i Massa d'Oros

Puerto Lligat Port Lligat

l. de Mesina l. Massina

Pta. de los Cayals ~ Oliguera Atriburt

Pta. de la Figuera P Figuera

l. y Cap de Noveo C. Norfeu i Cavall Bernat

Pta. del Bonestret ~ Faleonera Atribuít

Golfo de Rosas G. de Roses

T. Pta. y Cala de Mongó ~ i Cala Montgó

Islas de las Medas Illes Medes
Tres illes a les boques

del Ter

Pta. de Salinas ~ Salines

T. de la Borra C. Begur

Isla Negra l. Negra

Punta del Banque P del Blane

Puerto den Bouret Punta Borret

Cap de S. Sebastián C. S. Sebastia Esmenta l'errnita

Cap Rogé C. Roig

I y Punta de Planas C. de Planes

Cap Gros C. Gros

Cap de S. Pau Punta del Molí Atribuú

Cap de la Conea Punta del Pinell Atribuú

Punta de las Foreas Cap Eneesa Atribuú

Pta. de Grevi R de Garbí

Cap Pintinel C. Pentiner

Cala de Codella Badia de Tossa

Pta. de la Motadera Les Museaderes (~ Roquera)

Pto. den Ras Cala Canyeles Arribuit

Casto den Bañs Punta dels Banys

La Palomera 1. Palomera

C. S. Susana

Pta. dels Baranehs

Pta. de Margos

C. de S. Pere ~ de S. Pere

C. de las Madrigueras
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Mapa de Güssefeld Topónim actual Remarques

C. de Galera cap Gros Atribuir

Pta. de la Mora I? de la Mora

Pto. de la Rebassada LArrabassada

Pta. de la Sella I? del Racó Atriburt

C. de Salou C. de salou

Pta. Grossa I? Grossa

Pta. de la Falconera Cala de Salou

Pta. del Pinels

Pta. dels Esquirols Torre de l'Esquirol

Pta. de l'Arañ Punta de la Pixerota Atribuir

Pta. de Porqueras I? Porquerola

T. de Peñals Punta de Penyals

Barranco de la Batalla

T. del Aliga Punta de l'Aliga

Golfo de Ampola Golf de Sant ]ordi

Punta del Fangar I? del Fangar

Punta de la Baña I? de la Banya

Pta. del Fanc I? del Galatxo

Per a la comparació del litoral de la Costa Brava s'han emprat els mapes de l'Editorial Alpina. Escales:
Part Nord: 1:80.000; Part Sud: 1:25.000.

La xarxa de camins es pot esquematitzar en els itineraris que s'indiquen a
continuació:

1. Barcelond-rv1ontcddd-~v1011ct (rrlldcs ll~ TVfnntbui)-Gi~ul0ners-Centelles

.Tona-Vic- Ripoll-Ribes- Dorria-Puigcerdá-Llívia a Montlluís.
2. Barcelona-Monteada-Mollet-Granollers-Sant Celoni-Holstaric-Fran

ciac-Girona-Sarria-Medinya-Vilafant-Figueres-Ia Jonquera a Franca pel
Portús.

3. Barcelona-Badalona-Mataró-Blanes-Sant Feliu de Guíxols-Ia Bisbal
Torroella-Empúries- Roses-Cadaqués-Llanca-Cervera de la Marenda a
Banyuls.

4. Barcelona-Cornella-Molins de Rei-Martorell-Olesa-Esparreguera
Igualada-Guissona-Agramunt- Ponts (Torá-Calaf) -Conques-Tremp-Ia
Pobla de Segur-Sort-Valencia d'Aneu-Isil-Montgarri-Arties-Vielha a Sant
Béat.

5. Barcelona-Cornella-Molins de Rei-Martorell-Olesa-Esparreguera
Igualada-Guissona-Cervera-Lleida-Fraga (Aragó).

6. Barcelona-Cornellá-Molins de Rei-Martorell-Sant Sadurní (o Molins de
Rei-Ordal)-Vilafranca-el Vendrell-Tarragona-Cambrils-Coll de Balaguer-
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Tortosa-Roquetes-Galera-Traiguera (Castelló) (o Roquetes-Ulldecona-Alcanar)
a Vinares i Valencia).

7. Barcelona-Montcada-Sabadell (Pont de Vilomara)-Terrassa-Castellbell
Manresa-Sallent-Cardona-Berga-Guardiola de Berga (Ripoll)-Baga-Puigcerda
a Fran~a.

8. Barcelona-Comella-Sitges-Vilanova-Cubelles.
9. Barcelona-Montcada-Sabadell-Terrassa-Monistrol-Montserrat (o Terrassa

Castelbell-Montserrat o Barcclona-Corncllá-Molins de Rei-Martorell-Olesa
Esparreguera-Montserrat).

10. Camí de circumval-lació de la Muntanya de Montserrat.
11. Tarragona-Alcover-Montblanc-Vimbodí-Lleida.
12. Tarragona-Alcover-Montblanc-Santa Coloma de Queralt-Cervera.
13. Lleida-Albesa-Pont de Suert-Vilaller-Hospital de Vielha-Vielhaa

Franca.
14. Lleida-Balaguer-Agramunt (Camarasa-Cubells)-Ponts-Oliana-Organya

la Seu d'Urgell (Andorra)-Bellver-Puigcerda-Llívia a Franca,
15. Tortosa-Tivissa-Cornudella-Prades-Vimbodí-Lleida (o Cornudella-

Garcia-Lleida) .
16. Tortosa-Roquetes-Xerta-Gandesa a Favara (Aragó).
17. Girona-Franciac-Blanes.
18. Girona-Llagostera-Sant Feliu de Guixols.
19. Girona-Ia Bisbal.
20. Girona-Sarria-Medinya-Empúries-Peralada a Banyuls (Franca) o bé

Medinya-Vilafant-Perelada.
21. Girona-S. Hilari Sacalm-Vico
22. Girona-Banyoles-Besalú-Castellfollit de la Roca-Olot-S. Pau de Segúries

(Ripolll-Camprodon-Coll Pregon-Prats de Melló (Franca).
23. Oliana-Solsona (Cardona)-Sant Llorenc de Morunys (la Seu d'Urgell)-

Berga-Prats de Llucanes-Vic-Roda-Olot,
24. Manresa-Artés-Moiá-Tona-Vic.
25. Conques-Organya.
26. Cubells-Tremp.

Es pot comprovar que, en molts casos, els antics camins corresponen, més
o menys, a les carreteres actuals.

El mapa de Güssefeld conté 748 toponirns de llocs habitats, dels quals
hom ha identificat 741 i només 7 han restat sense esbrinar (del quals 4
figuren al mapa de López). Artísticament, es un mapa més reeixit que el
de Robert de Vaugondy, ja que tot i datat als llindars del segle XIX con
serva un sentit artístic i decoratiu que no s'acostuma a trobar en mapes
coetanis. La cartel-la, en forma de pedestal esta ornada amb motius variats:
mariners (barca i ancora), bel-lics (armes i case) i animals (buc i aliga). El
gravat és de superior qualitat al del mapa de Robert de Vaugondy i molt
neto
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Toponímia comparada. Corrupcions i degeneracions

El conjunt dels dos mapes analitzats aplega un total de 1.188 toponims
diferents de llocs habitats, dels quals hom ha pogut identificar, en els mapes
actuals, 1.150, restant-ne 38 per esbrinar (la majoria, del mapa de Robert de
Vaugondy: 31).

Es curios d' observar que en el mapa de Robert de Vaugondy hi manquen
algunes viles importants a l'epoca, tals com Badalona, Vilanova, Sabadell,
Sallent, Terrassa i Reus. Aquesta darrera ciutat era, el 1774, la segona entitat
de població del Principat, cosa que sembla demostrar que el mapa no estava
posat al dia pel que fa a la importancia demográfica dels nuclis de població.
La manca de Sabadell i Terrassa esta més en correlació amb la importancia d' a
questes dues ciutats en el cens d'Aparici de 1708. Nogensmenys, en aquest
fogatge, Reus figura en sisena posició (dins la Catalunya estricta), i Vilanova i
la Geltrú en la desena, cosa que sembla ignorar l'autor. .

Encara que es tingui en compte que la primera edició del mapa (versió fran
cesa) és de 1752, sembla que en aquesta data les dades del fogatge d'Aparici
haurien d'haver estat conegudes. Anant més enrera, al fogatge de 1515, Reus
ja ocupava la vuitena posició si bé aleshores ni Badalona, ni Sabadell, ni Terrassa
comptaven gaire, des del punt de vista demografic, Tot aixo sembla confirmar
la hipótesi que el mapa de Rober de Vaugondy és un exemple classic de mapa
fet per compilació aprofitant dades molt anteriors a la data de publicació.

Al voltant d'un45% dels toponims identificats en el mapa de Robert de
Vaugondy estan mal escrits, amb errades paleses, cosa que representa una pro
porció bastant alta. Les errades es poden classificar en tres tipus: a) les que podrí
em considerar com a menors (manca d'una o varies lletres, lletra o lletres can
viades), b) l'afrancesament del toponim i e) la degeneració total o gairebé total
elel norn. neix~nt ele h~nel~ les nerires errades. rme són molr nornbroses. corn i~---- ------. - --------- --- --------- ---.f"" ------ ---------,J '.--- - --- ------ ------------,J ----- ,--

es pot deduir de la proporció abans esmentada, comentarem els altres dos grups.
Lafrancesament dels toponims presenta tres modalitats diferents, com es pot

observar en el Quadre 111 : a) la practica traducció literal al francés del topo
nim (corn Ontargueil, Peremolle, Roquebrunne, Villeplane, Valence, etc.); b)
l'afrancesament de la terminació en «a» que passa a «e» (Barcelone, La Bastide,
Izonne, Limiane, Oliane, la Selve, etc.); e) la correcció ortográfica del topo
nim perqué pronunciat en francés soni, més o menys en catala (Basseilla,
Pouchol-per Boixols-, Liourda, Mirault, Mousse, Oragna, Pernouy, Prouilla,
Roubies, Tercouy, etc). Hi ha cassos mixtes que corresponen a dos dels grups
esmentats (corn Ourtonede, Montaigut, Vieille, etc.).

Un cas interesant és el dels noms del pobles dedicats a un sant (o santa), en
qué es traben toponims en catala, castella i francés:

S. Joan de Vinyafrescal-S. Jean.
S. Juan Despi-S. Joan.
S. Joan de Palamós-S. Juan.
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S. Miquel (de Gurb)-S. Michel.
S. Miquel (Banyeres)-S. Miguel.
S. Miquel de Taudell-S. Miquel.
El tercer tipus de corrupció, que bategem com «degeneració» esta formada

per aquells toponims fortament alterats fins crear problemes d'identificació.
en el quadre nhi ha una seixantena, dels quals, com exemple, prenem els més
estrafets:

Allirol per Albió

Munster per Almoster

Castellerot per Castelltercol

Ceruca per Cervia

Ginestein per la Ginestosa

Iranetas per Joanetes

Llinida per Linyola

Mafricari per Mas Ricart

Sanalcoteix per Massalcoreig

Pimont per Riumors

Suoyas per SantSadurni de Sovelles

Tartaremi per Tartareu

Ouzcou per Useu

La Canailla per Canals

Lodot per Sant Martí del Clot

Prixa per el Freixe

Lavalle per Sant Miquel de la Vall

Malagra per Malgrat

Ortina per Sant Pone d'Aulina

Sabirate per Subirats

Pibas per Sant Pere de Ribes

Tomare per Timor

Ventagoet per Ventajola

Villa Leo per Villalba dels Ares

Vinez per Vinaixa

Quadre III
Exemples de corrupció toponímica. Mapa de Robert de Vaugondy

Afrancesament
Nom actual

Abella de la Conca

l'Ametlla del Valles

la Bastida de Hortons

Barcelona

Bassella

Boixols

Cantallops
Castellnou d'Avellanós

la Llosa (Coborriu)

Hortoneda de la Conca

Isona

Toponim inscrit
Abeil
Lamelle

La Bastide

Barcelona

Basseilla

Pouchol

Santaloups

Castelnau

La Lioza

Ourtonede

Izonne

Degeneració
Nom actual Topónim inscrit

Adraén [)rean

Agullana Gullan

Albiol Allirol

Alió Avo

Almoster Munster

An tist Araiste

Borreda Bernada

Bovera Douera

Bestraca Bastrau

Bullidor Lobrollidor

Callús Cattlas

Llimiana

Llorda

Mas Miró

Limiane

Liourda

Mirault

Camarasa

Canals

Castelltercol

Caramansa

La Canallia
Castellerot
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Mrancesament
Nom actual Topónim inscrit

Montagut Montaguit

Montargull Montorgueil
Músser Mousse

Oliana Oliane

Oló, Santa Maria d' Aulo

Organya Oragna
Peramola Peremolle

Pernui Pernouiy

Pinyana Pigane
Prullans Prouilla

Rocabruna Roguebrune

Rubies Roubies

Sant Llorenc de Morunys S. Laurent de Maruil

Sant Llorenc Savall S. Laurent
Santa Cristina d'Aro S. Christine
Santa Maria de Meía S. Marie

la Selva de Mar La Selve

Sidamon Sidemone

Tercui Tercouy

Tost Toust

Valencia d'Aneu Valence

Vilanova de la Sal V. neuve

Vilaplans Villeplane
la Vinya Vella Vigna de Vieca
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Degeneració
Nom actual Topónim inscrit

Cervia de Ter Ceruca

Clot, Sant Martí del Lodot

Eramprunya La Pruyna

Estiula Estiva
Falset Fatses

Fellines Falunes

Fornolsde Cadí Fourouls

Freixe, el Prixa
(;arraf (;arros

Ginesrosa, la Ginestein

Granadella, la Grabancll

Joanetes Iranetas

Linyola Llinida

Malgrat Malagra
Mas Ricart Mafricari

Massalcoreig Sanalcoteix

Navarcles Navarens

Ogassa Eyassa
Ossó de Sió Osea

Olvan Lo Vau

Palleja Pallegos
Pontarrot Pontarco

Riudecanyes Diu de Canies
Riudellots de la Selva Pidallotz

Riumors Pimont

Sant Aniol d'Aguja S. Aniol de (;igo

Sant Cugat del Valles Eugal

Sant Miguel de la Vall Lavalle

Sant Sadurní de Sovelles Souyas
Sant Pere de Ribes Pibas

Sant Pone d'Aulina Ortina

Sitges Sages
Solius Solais

Subirats Sabirato

Timor Tomare

Tremp Tromps
Useu Ouzcou

Ventajola Ventagoet

Vilacireres Valloireres

Villaba dels Arcs Villa Leo

Vinaixa Vinex



La mostra és prou representativa de l'extrem a que s'arriba en anar copiant
i plagiant. No coneixem un mapa més «degenerar», en la toponímia, que el
que acabem de comentar.

El mapa de Güssefeld reflecteix, augmentats, els errors toponímics del seu ante
cessor López. Ja hem vist, en l'orografia, alguns exemples típics de caste11anitza
ció (Pereblanco, Monte Seco, etc.). La caste11anització abasta també, diverses moda
litats com l'afrancesament. La primera consisteix en el canvi de la terminació «es»
en «as» que encara persiteix en certs cassos en la toponímia oficial (o ha persistit
fins fa poc) i que considerem com a menor. Deixant-la de banda, hi ha altres tipus
més de caste11anització que figuren en diferents exemples en el Quadre I~ El pri
mer fa referencia a l'utilització de la «eh»al final del toponim (Hostalrich, Fanciach,
Montblanch, etc.) que ha persistit fins fa poc, o de la «ñ» en comptes de «ny»
(Grañena, Romaña, Viñols) que també hem vist arribar als nostres diese En alguns
casos, quan el grup «ny» cau al final del nom resta substituít per una «n» (Estan).

El segon és la castellanització total del toponim (Borjas Blancas, Caste11ón
de Farfaña, Gerona, La Junquera, Lérida, Porquerizas, Moya, la Seu de Urgel,
Vique, etc.). Dins d'aquest grup hem de citar molts pobles que porten nom
de sant o santa, encara que, en aquest cas, hi ha excepcions, com també coexis
tencies de noms catalans i caste11ans:

Sant Martí de Sobremunt-S. Martín de Sobremunt
Sant Martí del Puig-S. Marti del Puig

També podríem considerar inclos en aquest grup els pobles que porten el
prefix «vila» que es transforma en «villa» amb molt poques excepcions com
Vilagrassa i Vilanova i la Geltrú. En aquest aspecte Güssefeld exagera la caste
llanització en relació amb el mapa de López. No cal dir que aquest tipus també
ha persistit fins fa poc en la toponímia oficial.

Altres variants són la supressió de la «t» en els toponims que comencen amb
«Mont» (Monseny, Monany, Monmell, etc.) i les paraules on la «j» (llatina) ha
estat sustituida per la «y» grega (S. Boy, Bayasca, Mayals, Moya, etc.). Aquest
són tan nombrosos que no els hem inscrit tots en el Quadre I~

Finalment, hi ha alguns noms on la «11» en mig o al final del toponim) es con
verteix en «1» (Rodel, Sabadel, Valbona, etc.), defecte en que no caigué López.

Encara que el mapa de referencia va ésser drecat a finals del segle XVIII per
sisteixen toponims degenerats, si bé en una proporció bastant més petita que
en el mapa de Rober de Vaugondy i la degeneració es menys greu. Citarem els
més característics dels esmentats en el Quadre IV:

Candesans per Campdasens

Espinala per Espunyola

Grandela per Gandesa

Montemola per Matamala

Torbellan per Tortellá

Grevolsa per Grevolosa

Pobla de Masulaca per Pobla de Massaluca

S. Llorens de Muralls per Sant Llorenc de Morunys

Casas de Vilallasa per Vilassar

Venibre per Vinebre
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La majoria d' errors provenen ja de el mapa de López, pero en recopiar els
noms encara s'anaren desvirtuant més (al mapa de López figuren: Espinola,
Gandela, Tortellan i Mutamala, que són més propers als verdaders).

Si passessim als errors menors, n'hi ha tants que no acabariem mai. Com a
mínim, amb indulgencia, hi ha un 300/0 de noms errats.

Quadre IV
Exemples de corrupció toponímica. Mapa de Güssefeld

Castellanització
Nom actual Topónim inscrit

Degeneració
Nom actual 'Iopónim inscrit

Ancs

Avinyó

Baiasca

Bell-lloc

Borges Blanques, les

Empúries

Castelló de Farfanya

Codonyol

l'Estany

Franciac

Fustanya

Girona

Granyena

Hostalric

Joanet

la Jonquera

Lleida

Maials

Hanchs

Avino

Bayasca

Belloch

Borjas Blancas

Ampurias

Castellon de Farfana

1: de Codonol

Estan

Franciach

Fustana

Gerona

Granena

Hostalric

Juanet

La Junquera

Lerida

Mayals

Alas Ablas

Banyeres del Penedes Braneras

Campdasens Candesans

la Llosa (Coborriu) La Lioza

Erinya Eringa

l'Espunyola Espinala

Fornells de la Selva Parnells

Gandesa Glandela

Grevalosa Grevolsa

Llora Llero

Matamala Montemola

Olesa de Bonesvalls Benosvalls

Palafrugell Palaforgel

Pobla de Massaluca E de Masulaca

Sant Segimon S. Sagirnon

Santpedor S. Padro

Sant Llorenc de Morunys S. Ll. de Muralls

Talladell Talladol

Moia

Montblanc

Montseny

iVloya

Monbtblanch

Monseny

lonya

Tortella

Toses

luno

Torhellan

S. Christoval del
Toscar

Sant Pere d'Osor S. Pedro de Ozor

Sant Marti de Pedret S. Martin de Padret

Pont de Vilomara, el Pte. Vilumara

Porquerisses Porquerizas

Rodell, el Rodel

Romanya Romana

Sabadell Sabadel

Sant Adria de la Conca S. Adrian

Sant Agustí de Llucanes S. Agustin

Sant Andreu del Coll S. Andreas

Sant Andreu de Llavaneres S. Andreas

Sant Esteve de Llernena S. Estevan
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Vilassar

Vinebre

Casas de Vilallasa

Venibre



Castellanització
Nom actual Toponim inscrit

Sant Esteve de PalautorderaS. Estevan

Sant Joan de lesAbadesses S. Juan de lasAbadesas
Sant Joan de Bussols S. Juan de Bonsols

Sant Joan de Palamós S. Juan
Sant Just Desvern Justo
Sant Martí de Sobremunt S. Martin de Sobremunt

Sant Marti de Vilallonga S. Martin de Villalonga
Sant Sebastia(Talarn) S. Sebastian

SantaAgnes de Malanyanes Sta. Ines
la Seu d'Urgell Seo de Urgel
Terrassa Tarrassa
Urtx Urch
Vallbona d'Anoia Valbona

Vic Vigue
Vilabertran Villavertran
Vilafranca del Penedes Vilafranca de Panades
Vilagrasseta Villagraseta
Vilalba dels Ares Villalba

Vilalba-Saserra Villalba
Vilamitjana Villamitjana
Vila-rodona Villarodona

Vila-roja Vilaroya
Vila-seca Villaseca

Vilaverd Villavert
Vinyols Vinols

Degeneració
Nom actual Toponim inscrit

És de remarcar, com comentari final, que els dos mapes apleguen un total de
1.502 toponims de nuclis habitats, dels quals 315 són comuns als dos mapes.
Aixo representa menys de la meitat dels toponims de cadascun dels mapes i pot
confirmar, fins un cert punt, que les dades del mapa de Robert de Vaugondy
provenen de fonts molt més antigues del que deixa suposar la data del mapa, ja
que molts dels toponims específics d' aquesta són nuclis escassament importants,
no només avui dia sinó a finals del segle XVIII, la qual cosa no s'esdevé en el
mapa de Güssefeld, més apropat a la realitat de l'epoca en que fou editat.
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Figura 1
Mapa de Robert de Vaugondy-Santini (1776)
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Figura 2
Mapa de Güssefeld (1798)
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