
,
L'ARTICLE PERSONAL EN LA TOPONIMIA DE CULLA

(ALT MAESTRAT)

Ens explica Joan Coromines en el vo l. 111
del seu Diccionari Etimológic iComplementari
de la L1engua Catalana (p. 309-310): "EN i
NA, particules que en la lIengua clássica
funcionen com a tito l, i que en I'ús familiar
modern han quedat reduides a poc més que
una especie d'article personal precedint els
noms prop is; comunes al catala amb la
Ilengua d'oc antiga i procedents del 11. DOMI -

•
NE, DOMINA, 'senyor, senyora', que usats
amb carácter proclitic i cada cop més írn
periectament pronunciats, redulren la forma
Don, Dona, a 'N, Na'; el masculi ha continuat
usant-se així davant, i també darre re vocal,
(és N'Andreu, és per a 'N Pere). .. "

Continua il.lustrant-nos el mestre Coromi
nes, amb I'amena erudició que el caracte
ritza, sobre I'ampli ús de les particules en
epoques passades í sobre els canvis que
s'han produ"it a favor de I'article defin it EL,
LA , (L'), en la generalització deis quals
' que ha triomfat en el cat. central sempre
que es troba davantvocal, tingueren decisiu
paper les dissimulacions entre nassals, de
la mena de N 'Andreu, Na Maria> I'Andreu,
la Maria". Diu que encara hi ha certes
petites comarques molt conservadores del
catalá oriental que en manten en un ús
popular "quasi tan gran com a les lIIes", i
que al Pais Valencia ' és ben sabut que En,
Na, han desaparegut enterament de la
Ilengua co l.loquial i nom és troben un refu gi
en la topon imia" major i inclús la menor de
les comarques més conservadores, com
és el cas que ens ocupa ara.

Efectivament, l'AIt Maestrat és una
d'aquestes comarques "conservadores" de
I'encara ric patrimoni cultural valencia, i en
particular de I'idioma, la historia i el paisatge;
tres aspectes que cada dia més som
conscients del seu valor de futur per a la
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nostra comarca. Cuila, especialment com a
centre de la histórica Setena i la seua im
portáncia ramadera, amb un poblament in
tens que a principis delS. XX va arribarquasi
als 3.000 habitants que poblaven les més de
300 masades, masos i cases aillades, que
sempre han constitu"it el gros de la població,
fora del petit nucli urbá del poble, amb una
economia agrária i ramadera ajustad issima,
amb una falta secular de comunicacions,
amb 4 escoles rurals, durant gran part del
segle XX,dins d'un terme de 11 6 km quadrats,
i que en I'actualitat és poblat per poc més
d'uns 700 habitants de fet.

Quan I'any 2001 recorrial 'extens,dispe rs
i accidentatterme de Cuila, entre la Ram
bla Carbonera, I'engorjat Riu Montlleó i la
Serra de Foies i St. Cristófol de Benassal,
per tal de fer el recull exhaustiu de la seua
toponimia rural , em va cridar I'atenció en
les pronúncies de diversos informadors
d'all ó que semblaven ser falses perso
nalitzacions en I'ús fossilitzat de EN en lIoc
de I'article determinat EL. Ara bé, era del 101
evident que aquest ús de EN no responia
als especificatius deis prop ietaris antics
que jo esperava: era una sorpresa plena de
curiositat per a mi. De fet, després d'un
recu ll de 2.342 top ónirns, en I'agrupació
deis especificatius per camps semántics,
em sortiren uns 437 antropónims, gairebé
una cinquena part deis recoll its, si bé amb
els dubles raonables deis que pod rien ser
falses personalitzacions. El buidatd'algunes
visures, capatrons, etc. m'ha poss ibi litat
l'aclarirnent d'alguns casos; ajudat per la
consulta de diversos diccionaris
especial itzats, estudis de topon im ia, etc.

Ara bé, ha estat sobretot el treball de
Santi Arbós Gabarró sobre "L'article en la
toponimia de Fulleda (Garrigues)' el que



m'ha permés contrastar aquest cas amb el
de Cuila i conformar-ne les hip ótesis sobre
els canvis i substitucions, etc. Es tracta,
dones, d'un primer estudi d'aproximació al
comportament i I'evolució historica de i'article
personal i el resultat actual en la toponimia
de l terme de Cuila, que podrá se r
complementat amb posteriors consultes de
I'ample Arxiu Municipal de Cuila amb rn és de
3.000 documents, molts d'ells per esbrinar.

Per tal de procedir a I'estudi posterior i
poder traure conclusions, he agrupat els
topónims que en algun moment han dut
article personal i l'ban perdut, o a I'inrevés,
en 5 grups:

GRUP A: CONSERVACfÓ DE
L'ARTlCLE PERSONAL MASCuLí "EN"

1. Pla de n'Aguslí lel plá naguslíl
<"Collet del Pla Naguslí" (IG: 1962
<"Molino Pla de Agustín" (M: 1909)
<"pla den Agostino/a" (C:1580)

2. Morral d'en Balaguer 1 morrál den
baláguerl

<"morral den Ba laguer"
(CM-1580-1606)

3. Mas de la Bassa d'en Pone;: Imáz de
la básan p óns/

<"bassa den Pons" (C: 1580)
<"bassa den Pons" (CM: 1627)

4. Barranc d'en Begues Ibarráng den
béguesl

<"barranch den Begues" (C :1580)

5. Barranc del Pou d'en Bleda Ipów den
blédal

<"pou den Bleda" (C: 1580)

6. Po u d'en Camanyes I pbw den
kamáñezl

<"maset den Johan Camanyes"
(V: 1535)
<"Maset den Camanyes" (V: 1763)

7. Mas d'en Campos Imáz d'en kámposl
<"barranquet den Campos" (C: 1580)
<"mas den Campos" (V: 1624)
<"saleres del Mas den Campos"
(V: 1763)

8. Pou d 'en Fes Ipow den tésl
<"cova den Fes/mas den Fes"
(V: 1548)

9. Mas d'en Giner Imáz den ginél
<"mas den Giner" (C: 1580)

10. Pla d'en Gomis IPlá den gomensl
<"regall del pla den Gomiz"
(CM : 1629)

11. Mas d'en Llores Imáz den lIóresl
<"Masía d'Enllores" (M: 1909)
<"mas den Llores" (1626)

12. Mas del Pou d'en Boix Imás de pow
den bóixl

<"Mas Pou d'en Boix" (M: 1979)
<" Plá d'en Boi x" i "Más Pou de Boix"
(M: 1909)

13. Hosta l d'en Pue;:a Iho stá l dem púsal
<"Hostal de Empusa" (M: 1952)
<"HostaleVMasia" (M: 1909)

14. Mas d'en Ramon Imáz den rramónl
<"Masía de Ramón " (M: 1909)

15. Cova d'en Rapau /k óban rrampáwl
<"Cova den Rapau" (C: 1580)

16. Mas d'en Saera Imáz den saéral
<"Masia de Ensaera" (M: 1909)
<"mas den Saera" (V: 1680)
<"Mas den Sahera" (C: 1580)

17. Mas d'en Sane Imáz den sánsl
<"Masía d'Ensans" (M : 1909)

<"mas nomenat den Sans" (:1580)

18. Serra d'en Segura Isérran segúral
<"serra den Segura"
(V: 1731 ; 1680; 1535)

19. Mas de la Serra d 'en Porta /máz deJa
sérram pórtal

<"Paraje Serra-Amporta" (IG: 1962)
<"Mas de la Serra de Amporta ..."
(M: 1909)
<"serrada den Porta" (C : 1580)

20. Bancal d'en Clara /ban kál den kláral
<"mas den Claravalls " - ara Torre
d'Amador- (C: 1580)

21. Covetes d'en Blasco Ikobétes dem
bláskol
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<"covetes den Blasco" (C: 1580)

22. Clot d'en Tena /k lod den ténai
<"Clot den Tena" (V : 1763)

23. Pla d'en Nomdedéu /p lá denom-
dedéu/

<"pedrisa den Nom de Deu"
(8v: 1680/1731)
<"pla den nom de Deu" (C: 1580)
<"pedri9a den Nom de Deu"
(V : 1535)

CONCLUSIÓ:

Davant noms personals que comencen
perun so consonántic, EN es mantéfossilitzat
en la toponimia de Cuila, ja que -corn en la
major part del domini del catara peninsular
ha desaparegut el seu ús viu en la lIengua
popular. Aquest manteniment deu ser degut
a una major estabilitat de N en posició final
de sil.laba que fins i tot ha provocat canvis
EL>EN com es veurá en el grup 5.

Més d'una vintena de topónirns cullerans
actuals ens ho confirmen, tot i que els do
cuments anticsde I'arxiude Cullaens mostren
molts més toponírns amb I'article propi EN
que en I'actualitat no es conserven: Mas d'en
Gel/ida; heretat d'en Xoca; coveta d'en
Ferrando; covetes d'en Giner; Mas d'en
Seguer-ara de Vidal-; Maset d'en Fenol/
ara de Batalla-; Hostal d'en Sanchet -ara
I'Hostalás?-; els Tous d'en Conejos-ara els
Tous-; Barranc de n'lvars -ara del Mas
d'lnsa-; I/oma d'en Bom -ara la L1oma-;
Cova de n'Albert-ara del Bovalar-; Coveta
d'en Pedrola -prop del Riu Sec de
Benassal-; Prat d'en Agut; Carrascal d'en
Tárrega; Racons d'en L/obet o miradorets;
Clot d'en Sancho -al Barranc de la Cova
del Molinell-; mas nomenatd'en Miró-al Pla
de la Torreta-; Mas d'en Lopel/o; etc. etc.

GRUP B: SUBSTlTUCIO DE
L'ARTlCLE PERSONAL MASCULí "EN"

1. Foia de n'Amil / Ia foya mil/ -rn'as-
segurava haver sentit la meua informadora

<"foyeta del Mas de Na Mili"
(V: 1763)
<"foya den Amil" (C. 1580)
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2 . Barranc/Cova d'Arnes /b a r r án g
dárnes/

<"barranch den Ames" (V: 1535)
<"cova den Ames" (V: 1630)

3. Roca de l'Eixem /rró ka del eyxém/
<"cova del Exem" (V: 1763)
<"racó den Exem" (V: 1638)

-es tractava d'un moro del Molinell
nomenat Jucer Exem (1369)-

4. Mas d'lnsa /máz dínsa/

<"Más de Insa" (M: 1909)
<"mas den Johan lnsa" (V: 1535)

5. Cova d'Oriol /kó bal rrubiól/ -segons
I'informador afirmava haver sentit

<"cava den Oriol" (V: 1763)
<"cava doriol" (V: 1535)
<"cava de Oriol" (C: 1580)

6. Bustal de n'Aliaga /assagadó de
largilága/ -segons I'informador-

<"bustal den Aliaga" (V: 1763)
<"Bustal den Aliaga" (V: 1597)

•
CONCLUSIO:

En (N') es converteix en EL (L') davantde
noms personals que comencen per so
vocálic. Segons Santi Arbós aixó devia
succeir totalment o gairebé a finals de
segle XVII : les dades que ens aporten els
sis casos de Cuila, semblen confirmar
aquest procés historie de substitució, si bé
tenim una excepció que, com diuen, confir
ma la regla (Pla de n'Agustí).

En aquest procés de substitució de EN
per EL, en major o menor mesura, és
possible que hagen intervingut els tres
motius que apunta Arbós:

1) Un cert procés de tipus analóqic res
pecte al conjunt de la lIengua:si la tendencia
del catala peninsular era no admetre I'ús de
EN davant vocal (N') , substituint-Io siste
máticament per EULO (L'), és loqic que en
la toponimia se seguira anal óqicarnent el
mateix, tot i la major resistencia conserva
dora de les denominacions toponimiques,
que explicarien els casos d'algunes
excepcions fossilitzades.

2) També com a retorc pot haver actuat



algun procés de dissimilació entre nasals
(Roca de n'Eixern» Roca de l'E ixem); i/o de
simp lif icació per pura economia verbal en
altres casos.

3) A més cal tenir en compte que EN
davantvocal (N') pren la mateixa forma que
NA en el mateix context (com veiem en el
primer cas escrit en la v isura del 1763:
foyeta del Mas de Na Mili ) i aixó retorcerla
la tendencia analóg ica al canvi NA > LA,
com es veurá posterio rment.

GRUP C: ALTRES CASOS DE
•

SUBSTlTUCIO DE
L'ARTlCLE PERSONAL

1. Foia d'en Jacob /fó ya katjapók/
<"Foya de Cachapoc" (M: 1909)
<"pla den Jacob"
(V: 1680/1731/1763)
<"p la den Jacop" (V: 1535)

- "Foya de Cachapos" (M : 1952); "Foya
de Cachapos" (M: 1952); "Foya Cachapó/
Cachapá" (IG: 1962) i "Foia deis Catxaps "
(M: 1999)-

2. Roca de Sant Sebastiá /rró ka san-
sebastiá/ o /rró kan sebastiá/

<" Roca San Sebast iá" (IG : 1962)
<"roca y mallada de n Sebastiá"
(CM: 1627)

3. Cingles de les Burgueres /s ing les
deles burguéres/

«'roca den Burguera" (V: 1763)
<"coveta de hen Burgueres "
(V: 1548)

4. Mas de la Se rrana/m áz dela serrána/
<"Masías den Serrana y del
Coscollar" (CM: 1734)
<"mas den Serrana" (C : 1580)

Presente per separat estos quatre casos
per I'excepcionalitat en I'evolució de I'article
persona l:

- el primer cas podria venir a través
d'una coneguda síncopa i una metátesi:
"ca(sa d'en) Jacob"> ca Jacob> Cachapoc
(fo rma que apareix al Mapa de 1909, el
més antic que coneixem de l terme de Cu ila,
i que el Mapa de l 1952 transcriu com a

"Foya de Cachapos" per erro r o pel seu
atany de "racionalitzar" a través de caste llá
-no ob lidem que aquest mapa elimina
també sistemáticament I'article personal
EN- d'ací pot venir la ve rsió tradulda "Foia
de is Catxaps");

- el segon cas és una curiosa "sant i
ficaci ó" popu lar;

- els dos últims casos serien simples
analogies del temení.

GRUP o: SUBSTlTUCIÓ DE
•

L'ARTICLE PERSONAL FEMENI "NA"

1. Co llet de la Ca rbona /kolléd de la
karbóna/

<"co llet de na Carbona" (CM: 1629)

2. Les Macarulles /Ies makarúlles/
<"covetes de les Macarulles"
(EC: 1718-1 778)
<"covetesde na Macarulla" (C: 1580)

3. Mas de la Mireta /máz dela miréta/
<"mas de la Mireta" (CM: 1734)
<"mas de na Mirreta" (C: 1580)

4 . Font de la Solera /fó n dela soléra/
<"carre ró y tont de na Solera"
(CM: 1629)
<"horta de na Solera" (C: 1580)

5. Mas de la Vo lta de la Vidala /más de
la bólta la bidála/

- ara Mas del Pla, a Matel la-
<"mallada de la Vo lta de na Vidala"
(V: 1763)
<"Volta dena Vidala" (V: 1597)

•
CONCLUSIO:

Tant en el cas de la toponímia de Full eda,
com a Cuila, com a tot arreu deis dominis
del catala - tora de les IlIes Balears- s'ha
produtt el canvi NA > LA. Aquest és un
procés que segurament es devia concloure
al seg le XVII o abans, toti qu e tenim alguna
mostra escad ussera escrita de I'article NA
(com a Cuila , encara a mitjans del XVIII);
cosa prou lógica, sobretot en el cas de les
Visures deis Herbatges en que sembla que
els missatgers encarregats de realitzar-Ies
periódicament portaven el Ilibre de les
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visures passades i es copiaven els mateixos
noms, seguint el mateix recorregutlins i tol.

Arbós assatja els motius o hipótesis que
explicarien el canvi:

1) Per un l enomen d'an alogia co m
I'exposat en el cas de EN seguit de so
vocálic: si la Ilengua parlada havia substitu'il
reg ularment NA per LA, també és lógic que
alxo passara en la toponimia: lora d'alguns
casos, de topon imia major sobretot , en que
NA s'ha conservat fossili tzat amb el nom
propi, co m poden ser els de els Ormells de
na Gala (Nagaia) a Tarragona, o potser la
Plar;:a de na Jordana (Nachordana?) a la
matei xa ciutat de Valéncia.

2) Fen omen d'a na log ia gene ra litzat
I'anteriorque podria estar retorcat o impulsat
pe r un procés de simp le economia lingüís
tica de l tipus dissimi lato ri entre nassals,
com en el cas de Cuila:

Mas de na Mireta > Mas de la Mireta
Pe r altra banda, ats escrits de Cuila, hi ha

alguns topónims amb NA desapareguts en
I'actu alitat, com: Font de na Gellida -a ra de
la Teuleria-; Bustal de na Margal/da -al Pla
d'en Boix-; Tossal de na Valentina - ara de
la Serrada-; Era de Na Cardella; Maset de
na Piquera; etc . etc.

GRUP E: APARICIÓ DE
L'ARTlCLE PERSONAL "EN"
DA VANT DE NOMS COMUNS?

1. Mas d'en Barranc /máz den barránk/
<"Barranch de l L1ergo" (IG: 1962)
<"Mas Barranch de L1ergo"
(M-593: 1952)

2. Font d'en Cabrit Il ó n den kabrítl
«'Para]e Cabrit" (IG: 1962)
<" Fuente del Cabrit" (M: 1909)
<"Ion den Cabrit" (CM: 1629)

- abans "abeurador de Cullola" (C:1580)

3. Se rra d'en Palom Isérran palóml
<"Cueva Coión" (IG: 1962)
<"Cova del Palom" (CM: 1627)
<"Serra de l Palom" (C:1580)

4. Cova d'en Da llo /kóvan dállo/
<"Cova de l Da llo" (EC: 1718-1778)
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5. Mas d'en Domingos /rn áz den do-
mingos/

<"Mas de is Domingos" (M: 1952)
<"Mas ia de Domingos" (M: 1909)
«Clapisa deis Domingos" (CM: 1628)

6. Mas d'en Roq ueta /máz den rrokéta/
<"Otra heredad de nominada
Roqueta" (IG: 1962)
-c'Más de la Roqueta" i "Senda de la
Roqueta" (M : 1909)
<"Pou den Roqueta" i "Pous de l Mas
den Roqueta" (V: 1763)
<"Masia den Roqueta" (DR: 1796)
<"Mas den Roqueta " (D: 1580)

7. Tossal d'en Roquis /tosál den rrokisl
<"Tosal de Roquis" (M : 1909)
<"Tosal den Roquis" (PM: 1520)

8. Coveta d'en Somos /kobéta den
sómos/

<"coveta del So mo"
(V: 1731 ; 1680; 1535)

9. Mas d'en Vent /máz den bén/
-I'altre nom conegut de l Mas d'Agust í, a

les faldes d'Esparreguera-

10. Pla de l Sabate r /p lá del sabaté/
<" Pla den Sabater" (V: 1767)
<"Bassa de l Pla de l Cabate r'
(V: 1597)

o

CONC LUSIO:
Aquest procés ja ha estat descrit per

Ramon Amigó (BISO XL, 20-21) i pel que fa
al canvi EL a EN el constata a mitjans de l
seg le XVIII i a I'época actual. Ara bé, pel que
fa a Fulleda,SantiArbós constata unexemple
a mitjan seg le XVII i altres 3 casos més entre
elXVII I i principisdelXX;uncanvi relativament
recent segons ell, i que tracta d'explicar amb
dues hipótesis possibles:

1) Per un procés detipus analógic.
o •

Es a dir, si la majoria de masos,
coves o fonts van seguits per un
especilicatiu que es correspon
amb un nom de persona que va
introdu'it per I'article EN, quan es
tracta d 'un nom propi masculí que
cornenca per so consonantíc,



I'analog ia estendria aquesta ca
racterística a aquells casos simi
lars en que I'especificatiu no fóra
un nom personal.

Ara bé li sembla una mica difícil d'acceptar
aquesta possibilitallenint en compte que el
procés va ten ir 1I0c quan EN ja havia deixat ,
per les dades que ell possee ix de Fulleda,
de pertányer a la Ilengua oral. Pel que fa al
terme de Cuila, nosaltres constatem el
procés com a mínim un segle abans, jaque
tenim un cas evident a princ ipis de l segle
XVI (Tossal d'en Raquis), altre de finals del
mateix segle (Mas d'en Roqueta), un altre
ja del s. XVII (Font d'en Cabrit), i e ls altres
6 casos evidents poden ser ja rné s proxirns ,
és a dir del XVIII endavant.

Creiem que aquests casos de Cuila no
fan més que retorcer el va lor d'aquesta
primera hipótesi de I'analogia proposada
per Arbós; més encara si ten im en compte
que, com en els casos de falsa persona
lització de Fulleda (Vicari, Castell, Metge i
Solá), també alguns deis especificatius de
Cuila (Roquis, Roqueta, Cabrit, Palom,
Dallo, Somos, etc.) podrien haver estat
confosos amb cog noms o sobrenoms del
moment; analogia que funciona perfec
tament amb el cas de l Mas deis Domingos
> Mas d'en Domingos: pura lógica ja que en
el Capatró de 1580 lIegim que "Ios hereus
den Salvador Domingo" (Miquel Domingo i
Jaume Domingo) posseixen una meitat del
mas que confronta amb I'altra meitat de la
viuda d'un altre Jaume Domingo (més que
segur germá de Salvador). Avui aquest mas
está dividit en tres nuclis de cases, coneguts
com a: Mas d 'enDomingos de Dalt, Mas d 'en
Domingos de Baix iMas de l 'Auela Dominga.

Els altres dos casos de Cuila (Mas d'en
Vent, Mas d'en Barranc) sospito que són
més recents, donat que, a més no els he
trobat documentats i que els informants, deis
quals els vaig arrep legararalment, eren molt
conscients que els especificatius eren el
"vent"que bufa, ies fa bastantmolestsobretot
a I'hivem, a I'altura de la Se rra d'Esparre-

guera on está situat el Mas d'Agustí , mas
que per aixó és conegut també com a "Mas
d'en Venf' ; i el "barranc" on és situat
precisament el "Mas d'en Baranc" (aquest
segon informador bastant més jove, per
cert), cosa que ve a retorcer la segona
hipótesiexplicativa delcanvi, tal com I'explica
Arbós en el seu treball sobre Fulleda:

2) Per processos fonolbgics, se
gurament ajudats per la caiguda
de la preposició DE. Com ja expli
ca Recasens en Fonética i fono
logia (EC, 1993), els sons conso
nántics en posició de coda sil.lá
bica són molt susceptibles a les
modificacions articulatbries, com
ha passat ací en la pronúncia
angerra"algerra" ,o a d'altres 1I0cs
nantres "naltresenosaltres", etc.
que ens donen idea deJa tendencia
al canvi L- > N quan es troba en
posició final d'una síl.laba. Canvi
més o menys natural, retorcatpos
siblement per processos adja
cents d'assimilació nasal, tant en
ets casos que explica Arbós com
en els que hem trobat recentment
a Cuila:
Mas del Vent > Mas den Vent
Mas del Barranc > Mas den Barranc

DOCUMENTS DE L'ARXIU DE CULLA:
• V: 1535/1548/1680/1731 : "Llibre del rego

neximent del ampius y terres deIs erbatges deIs
lochs y térmes de la Tinence de Cuila" (Catáleg
de l'Arxlu Municipal de Cuila - Generalitat Va
lenciana 1990. Oocument número 3.656)

• V: 1597: "Llibre deIs camins de herbatge de
la Tinencs. de la Vi/a de Cuila en lo qual se
contenen los camins de cascuna vi/a i lIochs
rebut per mi.. . Josep cebeter notarl' (CAMC
GV 1990. Doc. Núm. 3.663)

• C: 1580-1719: "Llibre capatró detotes les
lliures de tots los béns setis ... " (CAMC.- GV
1990. Doc. Núm. 622)

• CM: 1580-1606: Reconeiximent deis
camins, masades. .. del terme de Cuila (CAMC
GV 1990 . Doc. Núm. 3 .178)
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• CM: 1627-1648·1734: Reconeiximent deis
camins, masades.. . del/enne de Cuila (CAMC
GV 1990. Doc. Núm. 3.179)

• V: 1763-1667: Visura general de passos,
mallades, abeuradors i comuns d'herbatge de la
vila de Cuila (CAMC- GV 1990. Doc. Núm.
3.678)

• DR: 1796: "Deslinde de la Mazia den
Roquela" (CAMC- GV 1990. Doc. NÚm. 3.182)

• IG: 1962: "Inventario General de todas las
fincas... de este Ayuntamiento... " (Ajuntament
de Cuila, 1962)
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