
comprensió ecdòtica del text original, però sobretot a facilitar la lectura de les obres de Corella,
inaccessibles per a aquells lectors estudiosos i iniciats en l’estudi dels textos medievals més in-
fluents i dinamitzadors de l’àmbit hispànic.
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MOREU-REY, Enric: Els nostres noms de lloc.Palma, 1999 [1982]: Moll.

L’Editorial Moll va publicar la segona edició de l’obra Els nostres noms de lloc d’Enric Mo-
reu-Rey, que ha estat una de les figures capdavanteres en l’estudi de la toponímia —i, des d’un punt
de vista més general, de l’onomàstica— catalana i el fundador, l’any 1980, de la Societat d’O-
nomàstica, que l’any 2002 celebrarà el seu XXVIII è col.loqui, en aquest cas a Ciutadella i Maó.

Aquesta segona edició manté bàsicament l’estructura i el contingut de la primera edició, publi-
cada per la mateixa editorial l’any 1982, si bé s’hi han incorporat algunes ampliacions realitzades
pel mateix autor en el que va ser una de les darreres feines abans de la seva mort.

Els nostres noms de llocés un estudi de la toponímia catalana a partir dels orígens lingüístics
dels topònims i correspon a una ampliació de l’obra que Moreu-Rey va publicar —per mitjà de la
Unió Excursionista de Catalunya— l’any 1965 amb el títol Els noms de lloc, la qual ja presentava
a grans trets la mateixa informació i ordenació que la darrera versió.

Es tracta, doncs, d’una reedició que permet tenir accés a una obra clàssica —altrament avui in-
trobable a les llibreries— sobre la toponímia catalana, editada anteriorment l’any 1982 a partir d’un
material ja publicat el 1965, que no conté, però, gaire informació nova respecte de la seva primera
edició. En aquest sentit, sí que sobta, però, la divergència entre la forma del cognom de l’autor que
apareix a la coberta —i que correspon a l’emprada tradicionalment per aquest—, Moreu-Rey, i la
forma que consta a la portada interior, Moreu Rei, que sorprèn, creiem, no solament respecte de la
pràctica, sinó també de les idees del mateix autor.
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