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PATROM:
PROJECTE PER A UN DICCIONARI HISTORIC
DE COGNOMS ROMANICS

El projecte PatRom (abreujament Patronymiea Romanica) to corn a objectiu 1'elaboraci6 d'un diccionari historic de cognoms romanics. Es tracta d'un projecte concebut pcl professor Dieter Kremer de la Universitat de Treveris (Alemanya) que ha
aconseguit, des de 1'inici del projecte el 1987, establir una important xarxa de centres
i coliaboradors en els diversos dominis linguistics romanics.'
El projecte PatRom es ambici6s no tan sots pel seu abast (es tracta, corn hem dit,
(Fun projecte panromanic) sin6 Lambe pel que pot suposar d'innovaci6 en la metodologia i en la concepci6 de 1'antroponimia corn a ciencia.
La intenci6 basica del projecte es de oseguiro cis noms de familia des de la seva
creaci6, mitjan4ant la recollida de documentaci6 historica, fins al moment actual.
Aixo permet la superaci6 de diverses mancances que tenen cis diccionaris etimologics
de noms de familia classics: la manta de dades historiques i la manta de localitzacions
gcografiques per als cognoms, que son dues de les caracteristiques que solen presentar
aqucst tipus d'obres. L'absencia d'aquestes dades fa que, a vegades, la interpretaci6
etimologica dels cognoms es converteixi en un joc put de suposicions (o, si mes no,
que les propostes que s'hi fan no puguin set demostrades fefaentment). Aixi, per
exemple, s'ha Ares corn a norma metodologica en els treballs del projecte PatRom de
no admetre que un nom de familia sigui explicat a traves d'un nom llati o pre-Ilati si
no es pot demostrar d'una manera minimament satisfactoria que aquell nom s'havia
mantingut, corn a nom de persona o corn a toponim, fins a 1'epoca de creaci6 del
cognom.
1.
Un resum sobre la genesi i els objectius d'aquest projecte es troba tambe en D. KREMER, Elprojecte
rl >nl dou ionari hi storic de noms de familia romanics ( PatRom ), oButlleti de la Societar d'Onomastican, 37
( 1989), ps. 59- 60. D'altra Banda , els cofiaboradors del projecte es reuneixen en coloquis anuals, coll oquis
que donen Iloc a la publicacid d'acces on es poden crobar, a mes de contributions cientifiques en el camp de
f.uitroponimia, discussions sobre els objectius i els merodes del projecte: fins ara s'han publicat les acres dels
u,tloquis de Treveris , i Barcelona i Dijon en una cotleccici creada especialment per Niemeyer , on Lambe es
publiquen altres treballs d'antroponimia ( monografies , fonts).
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En una obra com la que es proposa el projecte PatRom, hi haura encara altres
resultats cientifics que es derivaran del projecte (a mes del diccionari de cognoms
romanics), com, per exemple, els estudis que es podran fer sobre els mecanismes de
formacio dels noms de persona (incidencia i tipus d'ds de formations derivades amb
sufixos, mecanismes i motivations en l'us de sobrenoms, etc.) i altres estudis sociologics, estadistics, tipologics, etc., tot aixo en on ambit panromanic que permet fer
comparacions d'abast mes ampli que no pas en un estudi central en una Bola llengua.
D'altra Banda, s'ha considerat necessari de comen4ar a trobar solucions, ja des de
l'inici, per als problemes que planteja la concepcio de 1'estructura lexicografica d'una
obra d'aquest tipus. Efectivament, la complexitat dels materials que s'hi han d'integrar, la collaboracio d'un equip de redactors i, especialment, lee necessitate dels futurs
usuaris del diccionari han fet que s'establis una estructura lexicografica, ara en fase de
proves i de discussio, que s'adequi a lee necessitats d'aquest projecte, necessitats que
son logicament diferents de les d'altres obres lexicografiques que tracten noms comuns. Aquesta discussio teorica s'ha vist particularment impulsada amb la participacio d'alguns coliaboradors del centre del FEW a Basilea.
Des del moment en que D. Kremer es va posar en contacte amb Antoni M. Badia
i Margarit per demanar-li la seva collaboracio en el projecte PatRom, l'Institut d'Estudis Catalans 1'acolli com on dels seus programes de recerca, donant-li, no tan sols el
seu suport com a institucio i una seu, sing Lambe els corresponents ajuts pressupostaris
i facilitant la utilitzacio de l'ordinador del Centre d'Estudis i Desenvolupaments
Informatics (CEDI) per a les tasques del centre catala del PatRom.
El centre catala, dirigit com hem dit per A. M. Badia, es compon de diverses
subseus: Barcelona, Mallorca Q. Miralles) i Valencia (E. Casanova), de les quals
Barcelona fa de centre coordinador del domini linguistic, i compta amb la coliaboracio
de J. J. Costa pel que fa al Rossello i tambe de l'Institut d'Estudis Andorrans.
En el moment de la concepcio del projecte PatRom ja s'havia fet a Barcelona, en
principi com a empresa independent, un buidat exhaustiu dels noms de persona que
apareixen en la documentacio catalana d'abans de l'any mil, just abans que comenci a
generalitzar-se l'us del doble nom. Aquest Repertori d'antroponims ctalans d'abans
de l'any mil, concebut i let per J. Bolos i J. Moran, sera properament publicat per
1'IEC i constitueix una important font de dades per a estudis diversos (inclosos els
estudis linguistics, ja que sovint els noms de persona permeten de donar primeres
datacions per a certes evolucions fonetiques, i tambe evidentment estudis mes propiament antroponimics), a rues de set Lambe una font de dades per als treballs del
projecte PatRom.
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Fins aquest moment, les activitats del centre catala de PatRom s'han centrat, en
primer lloc, en la recollida de documentacio historica antroponimica, cosa que es fa en
tots els centres que treballen en el projecte amb un programa informatic treat ad hoc;
fins ara s'han transcrit i informatitzat uns quaranta mil noms de persona, basicament
de fonts originals del segle xlv (hi ha tambe una gran quantitat de materials transcrits
perm no informatitzats de Mallorca i Valencia), tambe es disposa d'algunes fonts del
segle xvi (p. ex. el fogatge general de Catalunya de 15 53) i s'estan establint els criteris
per a la informatitzacio i el tractament dels materials dels segles XII-XIll, que presenten una problematica particular, ja que no existeixen llistes nominatives d'aquesta
cpoca i els noms es troben, a mes, en documents de redaccio llatina. La documentacio
historica es posteriorment sotmesa a un proces de normalitzacio per permetre aixi la
seva integracio en el que han de set els articles del futur diccionari.
Tambe es disposa en aquest moment dels materials, ja informatitzats, corresponents al cons d'habitants de les zones de parla catalana de 1'estat espanyol (uns setze
milions de noms, ja que cada persona en porta dos); a aquests materials s'afegeixen els
corresponents a la resta del domini linguistic. El tractament d'aquesta quantitat
enorme de materials, fet en el CEDI, permetra obtenir Jades estadistiques sobre la
frequencia dels cognoms i les dades geografiques sobre la seva distribucio i la seva
localitzacio; aquestes lades, ultra Ilur interes intrinsec, seran molt utils tambe per a
fornir explications histbriques sobre els noms de famffia catalans.
A mes dels treballs propis amb cis materials del nostre domini linguistic, que han
do constituir I'aportaci6 catalana al diccionari romanic, els membres del centre catala
del PatRom coliaboren tambe amb el centre director de Treveris cant pel que fa als
aspectes de reflexi6 teorica sobre 1'estructura i la concepci6 del diccionari romanic,
con tambe en la redaccio d'algun dels articles-models (d'abast romanic) que es
preparen per donar-los a coneixer, en revistes especialitzades, a la comunitat cientifica.
Els fruits d'aquest gran projecte evidentment no poden set immediate, pero si que
es preten que comencin a apareixer en un limit raonable de temps. El resultat sera, no
can sols el gran diccionari historic de noms de familia romanics, sine, que tambe es
previst que per a cada domini linguistic es publiqui un diccionari unilingue; d'altra
Banda, en el mart del projecte PatRom apareixeran de ben segur noves edicions de
fonts importants per a l'antroponimia i nous estudis monografics que vindran a
enriquir els estudis d'antroponimia catalana.
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