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Introducció.

El nom de Cabassers es troba escrit, habitualment, utilitzant
dues grafies diferents:  Cabassers  i  Cabacés. De tan en tant, a
més,  també  es  pot  trobar  la  forma  Cabacers,  sobretot  en
publicacions de la dècada de 1980.

La forma oficial,  és a dir, l'emprada per l'administració, és
Cabacés des del 1989. Abans, del 1983 al 1989, la forma oficial
havia  estat  la  normativa:  Cabassers.  Aquesta  s'adapta  a
l'ortografia del català actual i respecta l'etimologia del topònim,
i és la que ha defensat sempre l'Institut d'Estudis Catalans, des
del 1933. Havia estat també la grafia oficial entre 1933 i 1939.

Avui en dia, fins i tot la pròpia Generalitat de Catalunya,
mitjançant  el  seu  servei  de  consultes  lingüístiques  Optimot,
recomana fer servir la forma  Cabacés només en les relacions
amb l'administració, i la de Cabassers per a tots els altres usos,
culturals i científics1.

La forma oficial del topònim ha aixecat passions al municipi
des del 1980; al mateix punt i hora que la Generalitat proposà a
l'Ajuntament  recuperar,  després  del  franquisme,  la  forma
correcta lingüísticament com a oficial, Cabassers, hi hagué una
fortíssima oposició d'alguns sectors per a evitar-ho, i finalment
s'aconseguí oficialitzar novament, el 1989, la forma incorrecta
Cabacés.  En  l'entremig,  hi  hagué  un  debat  encès,  sovint
irrespectuós i amb més crits que arguments. La premsa local de
l'època, la revista  El Sitjar, es va fer ressò de la polèmica a les
seves pàgines, amb tres articles publicats entre 1983 i 1985, que
tractaven la matèria. Al debat públic que hi havia, sobre quina
havia  de  ser  la  forma  oficial  del  topònim  del  municipi,
s'aportaren  arguments  mitjançant  El  Sitjar per  a  la  forma

1 Optimot, fitxa 6625/3
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Cabassers2 i  per  a  la  Cabacers3.  Ningú  no  hi  signà  mai  cap
article defensant la forma  Cabacés, simplement perquè no es
pot aportar  cap argument  lingüístic,  normatiu ni  etimològic
que  permeti  apuntalar,  ni  que  sigui  mínimament,  aquesta
grafia, com veurem al llarg de les pàgines d'aquest estudi, amb
tota classe de proves.

Un article també aparegut a El Sitjar, la primavera de 1985,
resumia la visceralitat que s'havia apoderat del debat sobre la
forma oficial del topònim en aquell moment, quan aquella era
Cabassers, i es bregava per a recuperar a l'oficialitat  Cabacés,
cosa que s'aconseguiria pocs anys més tard: "tenim tots plegats
un problema que no es pot resoldre sinó amb bona voluntat per
part  de  tots,  tenim una nafra  que cal  guarir  com més  aviat
millor, tots però hem d'acceptar que no val els estrips i la ràbia,
no val el crit del sense raó, ni l'actitud violent i desmesurada
d'aquell que no accepta les raons d'altri, i més si aquest altre, té
raons objectives i formals, i no actua amb el cor sinó amb el
cap, amb la raó de ser fidel a una història, a unes normes, a una
llengua, a uns estudis seriosos i conscients4".

La  raó  d'aquesta  publicació  que  ara  teniu  a  les  mans  és
reobrir el debat de quina ha de ser la forma oficial del nom del
municipi,  si  Cabacés o  Cabassers.  I  la  intenció  és  tancar
definitivament  i  per  sempre  aquest  debat,  amb  arguments,
motius, proves i evidències. 

Aquest estudi és una oportunitat per a corregir l'error que,
entre 1980 i 1989, portà a l'oficialitat la forma Cabacés. No es
jutgen els motius que portaren a aquella decisió; simplement es
proposa prendre ara la decisió correcta. Rectificar és de savis.
Esperem ser-ho prou per a saber-ne.

2 Masip, 1983.
3 Biete, 1983.
4 Masip, 1985.
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1.  L'evolució  de  la  grafia  del  topònim  Cabassers  segons  la
documentació conservada.

La primera notícia escrita que tenim de l'actual població de
Cabassers es remunta al 25 d'abril del 1149. El subdiaca Natalis,
per  ordre  de  Ramon  Berenguer  IV,  escrivia  una  carta  de
donació d'un lloc anomenat Avicabescer als monjos de l'orde de
Prémontré,  per  tal  que  hi  fundessin  un  monestir  i  hi
aixequessin un oratori. Addicionalment, el comte-rei ordenava
que  es  canviés  el  nom  del  lloc  acabat  de  conquerir  als
musulmans,  que ja no es  coneixeria com a  Avicabescer,  sinó
com aValem Claram (Vallclara)5.

Durant nou anys no haurem de trobar cap altra referència a
la població, fins que el 27 de desembre del 1158, aquells monjos
que  havien  rebut  el  lloc  el  1149,  decideixen  abandonar-lo  i
donar-lo al bisbe de Tortosa. Per a fer-ho, redactaren una nova
carta  de  donació,  on  especificaven que  donaven a  Déu,  a
l'església de Tortosa, al seu bisbe Gaufred i als seus successors, i
als  canonges  que allí  servien a  Déu,  el  lloc  de  Valle  Clara i,
especificaven, que abans es deia Avincabacer6.

Pocs dies després, el 2 de gener del 1159, un diaca anomenat
Iohannis  tornava  a  fer  una  referència  a  Avincabacer,  quan
redactava  la  confirmació  de  la  donació  que  els  monjos  de
Prémontré  feren  al  bisbe  de  Tortosa7,  aprovada  per  Ramon
Berenguer IV, el mateix que el 1149 havia donat el lloc als qui
ara l'abandonaven. La denominació de Valle Clara desapareixia
amb els monjos, i des d'aquell moment la documentació escrita
només  recolliria  formes  de  l'Avincabacer  que  ara  es

5 Virgili, 1997: 59-60.
6 Virgili, 1997: 148.
7 Virgili, 1997: 149.
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mencionava,  amb  unes  excepcions  el  11648 i  el  11689,  quan
Albert de Castellvell fa donacions a l'església de Valle Clara.

Poc després, el 1172, el testament d'un tal Gelabert Anglès
menciona  un  donatiu  a  l'església  de  Santa  Maria
d'Avincabecer10. Aquest és el darrer cop que la documentació
coneguda  registra  la  forma  del  topònim amb el  prefix  àrab
Avin-, amb una excepció que veurem més endavant.

Passats  sis  anys  de la darrera aparició escrita de la forma
Avincabacer, l'escrivà Geraldi apuntava Cabezeir a la dotalia de
la Seu de Tortosa, que els  reis Alfons i Sança feren el 28 de
novembre del 117811.

A la carta de població, atorgada pel bisbe de Tortosa Ponç el
9 de maig del 1185,  el  nom de la població hi apareix amb la
forma Cabacer12.

Abans d'acabar-se el segle XII, encara hem de trobar dues
referències més. Una del 26 de maig del 1190, al document de
donació de la població de Montsant per part de la reina Sança
a Joan i Miquel de Navarra. A l'hora de mencionar els límits
d'aquella població, s'hi diu que ho fa amb Cabezer13. I la darrera
menciona el "rivo de Capazairo", en anomenar també els límits
d'una peça de terra del terme de la Figuera,  que el bisbe de
Tortosa donà a Miquel de Prenafeta i a la seva muller14.

El segle XIII comença amb la recuperació d'aquella forma
primerenca amb el prefix avin-, ja que el document que posa fi
a una controvèrsia de termenals entre Cabassers i la cartoixa de

8 Virgili, 1997: 191-192
9 Virgili, 1997: 240-242.
10 Udina, 1947: 156-159.
11 Virgili, 1997: 375.
12 Virgili, 1997: 471-472.
13 Virgili, 1997: 544-545.
14 Virgili, 1997: 574-575.
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Scala  Dei  (3  de  febrer  del  1203)  menciona  Avinchabazer,  i
també les formes Chabazer i Cabazer, tot al mateix document15.

Durant el 1205, diversos documents de donacions fetes pel
bisbe  de  Tortosa  Gombau  registren  les  formes  Cabazeiro i
Cabazer16.

El 1224 apareix per primer cop una forma pluralitzada del
topònim,  Cabeces, al document pel qual Jaume I confirma la
dotalia que els reis Alfons i Sança feren el 1178 a l'església de
Tortosa, pel que també estableix els límits del bisbat17.

No ha de durar gaire, de moment, aquesta pluralització, ja
que l'any següent, el 1225, es recupera la forma  Cabacer, quan
de nou Jaume I confirma totes les donacions i privilegis que els
seus antecessors havien fet a l'església de Tortosa, en agraïment
per la col·laboració del bisbe Ponç al  setge de Peníscola18.  La
mateixa forma continua present a la confirmació que el papa
Honori  III  fa  al  bisbe  Ponç  de  la  possessió  del  castell  de
Cabacer19.

Deu anys més tard, el 1235, la donació a cens d'un tros de
terra que fa el bisbe Ponç menciona Cabacerii20.

El  1237,  a  la  carta  de  població  de  Gorrapte,  s'anomena el
límit  amb  Cabacers21,  i  aquest  és  el  primer  registre  del  que
tenim constància on el topònim es pluralitza amb l'acabament
en -rs.

Al  repartiment  de  béns  i  drets  entre  el  bisbe  Ponç  i  el
capítol  de  l'església  de  Tortosa,  es  menciona  Cabacerio22,  el

15 Virgili, 2001: 256-266.
16 Virgili, 2001: 307-312.
17 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 156.
18 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 171.
19 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 181.
20 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 287-288.
21 Font 1969: 395.
22 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 572.
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1250; mentre  que  a  la  confirmació  de  les  possessions  de  la
mateixa església, feta pel papa Alexandre IV el 1259, hi apareix
la forma Cabazer23.

Es torna a escriure la forma Cabacerio el 1261, quan Jaume I
posa sota la seva protecció, custòdia i guiatge especial el castell
de Cabassers24.

Per  últim,  la  darrera  menció  que  trobem  al  lloc, al
diplomatari  de  la  catedral  de  Tortosa,  registra  la  forma
Cabaçerio25, en el repartiment de béns i rendes que fan el bisbe
i el capítol de Tortosa, el 1266.

Ja al registre de Cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
podem llegir la forma Cabassers26 en un document del 1278.

A  partir  d'aquest  moment,  el  topònim  es  pluralitza
definitivament, amb l'acabament en -rs. El trobem escrit com a
Cabacers27 el 1310, a les Usances et les costumes de la Baronia. I
el 1313, a la Cancelleria Reial, hi trobem la forma Cabaceriis28.
Les  anotacions  més  primerenques  dels  registres  de  cúria  de
l'arxiu  capitular  de  Tortosa,  del  1314,  ofereixen  la  forma
Cabacers29,  que es mantindrà durant tot el  tres-cents,  també
amb la variant Cabaçers30, i conviuran les dues fins a finals del

23 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 727.
24 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 772.
25 Virgili, Escolà, Pica, Rovira, 2018: 877.
26 ACA, Cancelleria, reg. 42, fol. 148v.
27 ACT, Catulari 8, fol. a. AMF, còpia sense data, possiblement de primers

del S. XVII. Biete, 1991: 371.
28 ACA, Cancelleria, reg. 210, fol 65v. Aquest document completa, a més,

un buit a l'estudi El itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327): el llibre
registra l'estada del rei a la cartoixa d'Escaladei el 7 de juliol de 1313, i
l'endemà, 8 de juliol, no fa constar cap ubicació, perquè es desconeixia
on havia estat Jaume II (Estal, 2009: 448). El document citat prova que
Jaume II estigué a Cabassers aquell dia.

29 ACT, Registres de cúria, llibre 1.1, fol, 48r.
30 ACT, Registres de cúria, llibre 37, fol 58r.
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segle XIV31.  També del XIV és l'acte del delmari de la Baronia,
concretament  del  1368.  Només  se'n  conserva  un  trasllat  a
l'AMF,  amb  la  forma  Cabasses32 per  al  topònim,  però  és
raonable  pensar  que  aquesta  no  seria  la  grafia  utilitzada  al
document original, ja que la còpia es pot datar a principis del
segle XVII, quan la grafia Cabasses per al topònim era freqüent.

Només és a les acaballes del segle XIV que la terminació en
rs perd la  r que apareix a totes  les  formes precedents,  i  van
apareixent les formes  Cabaçes i  Cabaces33,  coexistint amb les
precedents de Cabacers i Cabaçers. 

A  partir  del  segle  XV  es  consolida  la  forma  Cabaçes i
Cabaces, si bé les formes Cabacers i Cabaçers apareixen també
amb certa  regularitat34.  La  progressiva  desaparició  de  la  r a
l'última síl·laba es pot deure tant als escrivans com als usos de la
pronúncia. Al registre de Cúria de l'Arxiu Capitular de la Seu
de Tortosa, s'hi troba la primera anotació que fa referència a la

31 Vegeu ACT, Registres de cúria, llibre 1,1 (1314), fol 48r; llib. 1 (1349), fol.
70v; llib, 5.1 (1360), fols. 20v-23r; llib, 6 (1362), fols. 3r, 56v, 72v; llib. 7
(1363), fol. 7r; llib. 11 (1365), fols. 12r, 26v, 27v, 30v; llib. 12 (1365), fol. 5r;
llib. 13 (1365), fol. 6v; llib. 17 (1367), fol. 26r; llib. 19 (1368), fols. 32r, 37v;
llib. 21 (1370), fol. 129v; llib. 22 (1371 i 1378), fols. 22v, 89r; Cabaceriis al
llib. 32 (1377), fol. 27r; Cabaçeriis al llib. 32 (1377), fol, 40v; llib, 32 (1377),
fols, 41r, 89v. 

32 Prats, 2021: 179.
33 ACT, Registres de cúria,  llib. 36 (1383), fols. 13r (Cabacers i  Cabaçes),

20r  (Cabacers),  26r  (Cabacers),  75r  (Cabacers),  76r  (Cabacers),  138r
(Cabacers i Cabaces); llib. 37 (1388), fol. 58r (Cabaçes i Cabaces); llib. 38
(1389 i 1390), fol. 3v (Cabacers);  llib. 39 (1389), fol. 15r (Cabaçes), 58v
(Cabaces); llib. 40 (1391), fols, 7r, 19r, 19v, 26v, 27r, 40r, 40v, 64v, 68v, 85v
(Cabacers); llib. 41 (1392) fol, 2v (Cabaçes), 95r (Cabaces); llib. 42 (1395),
fol 48v (Cabaçes i Cabaces); llib. 22 (1395), fol. 124r (Cabaçes i Cabaces);
llib. 44.1 (1397-1399), fol. 43v (Cabaçes), 81r (Cabaces i  Cabacers), 106v
(Cabaçes i Cabaces), 107r (Cabaces i Cabaçes); llib. 46 (1399-1400), fols.
19r, 38v, 98r, 98v (Cabaçes i Cabaces).

34 Per exemple, ACT, Registres de cúria, llib. 53 (1419), fols. 2r, 3r.
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parròquia  de  Cabaçers,  del  4 dels  idus  de  desembre de  1349
(llibre 1,  foli  70v).  El  text,  sobre les  rendes  d'una capellania,
indica per què es podria haver perdut la r: a la línia 3 del cos del
paràgraf, el topònim hi apareix escrit com  Cabac's. El símbol
intercalat  no  és  un  accent,  sinó  una  senyal  d'abreviatura.
Aquests símbols signifiquen les abreviatures a sobre dels mots;
horitzontals  o  corbats,  depenent  del  tipus  d'abreviatura  que
marquin i de la seva longitud. A la línia següent, la 4, i just a
sota de la forma Cabaç's hi trobem el topònim completament
desenvolupat i sense abreviar: Cabaçers. (vegeu, a la imatge de
la portada, les línies 3 i 4 del cos del paràgraf; en ambdós casos,
quarta paraula començant per l'esquerra). La casualitat va fer
que l'escrivà coincidís a escriure les dues formes, l'abreviada i la
desenvolupada, una a sota de l'altra, en dues línies de text. La
documentació posterior del mateix registre de Cúria continua
utilitzant  les  formes  Cabaçers i  Cabacers,  abreviades  sovint
com  Cabaç's i  Cabac's,  fins  a  finals  del  segle  XIV,  quan  ja
comencen a derivar cap a Cabaçes i  Cabaces. L'arxiu tortosí, a
més,  cobreix  i  amb  abundància  (vegeu  les  notes  31  i  33)  el
període del segle XIV, del qual es troba ben poca documentació
a cap altre arxiu. I aquesta documentació del segle XIV resulta
fonamental  per  a  entendre  la  transmissió  documental  del
topònim entre el  segle XII,  quan es  produeixen les  primeres
mencions,  i  el  XV  i  posteriors,  dels  quals  es  conserva
documentació abundant amb menció del topònim a diversos
arxius.

Com prova la documentació de finals del segle XIV, citada
abans,  l'abreviatura de  Cabaçers  (Cabaç's)  deriva a  Cabaçes  i
Cabaces,  unes  formes  del  topònim  incompletes,  a  les  quals
manca  la  r  que  desenvolupa  el  gentilici  (cabasserol,
cabasserola).  Aquestes grafies bé podrien ser una deformació
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dels escrivans que, per economia d'escriptura, haurien convertit
l'abreviatura en el nom d'ús comú.

A partir del 1450 la forma habitual del topònim usada als
llibres de corts  del  batlle  general  de la baronia és  Cabaces35.
També durant el segle XV, la -r desapareix de la grafia. Entre els
segles  XVI  i  XVII  trobem també  amb  molta  regularitat  les
formes Cabases i Cabasses, junt amb la de Cabaces, als manuals
notarials  que  integren  els  fons  de  l'arxiu  parroquial  de
Cabassers.

No  és  fins  a  les  primeries  del  segle  XVIII  que  la  forma
Cabaces esdevé gairebé exclusiva, tot i que també és possible
trobar sovint altres grafies36. I a partir de la castellanització de
l'administració  i  el  clergat  catalans,  amb  el  decret  de  Nova
Planta de Felipe V, el topònim apareix escrit segons les normes
d'accentuació de la llengua castellana, és a dir,  Cabacés, en un
moment en què la llengua catalana no tenia accents gràfics37.

El Libro de estilo de ABC també reconeix explícitament que
Cabacés és una castellanització: en una taula d'equivalències de
noms en castellà per a topònims catalans indica “Cabassers” a la
columna de “nombre vernáculo” i  “Cabacés” a la columna de
“nombre  castellano”38.  Jesús  Burgueño,  al  seu  article
"Castellanización  y  afrancesamiento  de  los  nombres  de  los

35 ABC, Llibres de corts 1 (1450-1462) i 2 (1467-1475).
36 Com Cabasses i Cabases, al manual notarial d'Onofre Rebull de 1733 a

1735, APC, fons notarial.
37 Aquesta transició entre  Cabaces i  Cabacés s'observa,  per exemple,  al

manual  notarial  d'Onofre  Rebull,  començat  l'1  de  gener  del  1713  El
primer cop que hi apareix la grafia Cabacés és al document que el clou
(p. 469), de 2 d'octubre de 1742. Rebull, manté la grafia Cabaces al llarg
de totes  les  seves  anotacions,  i a  l'última, obra  ja  del  capellà que  el
substituí,  Tomàs  Gavaldà,  s'utilitza  la  forma  accentuada,  Cabacés..
Arxiu Parroquial de Cabassers, fons notarial, Manual de 1713-1742.

38 Vigara, 1993: 145.
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municipios  catalanes" és  encara  més  clar  en  parlar  de  la
castellanització  del  topònim,  en  constatar  que  “una
castellanización ortográfica  más evidente es la pérdida de ss,
pasando a s (Llusanés, Mollerusa) o a c (Cabacés)”, i en nota a
peu de  pàgina  (núm.  44),  afegeix:  “Aunque  esta  es  la  forma
oficial  actual,  no  consideramos  que  fuese  una  mejora  del
topónimo,  ya que el  IEC propugna Cabassers,  en contra del
criterio del Ayuntamiento”39.  Balañà i Garcia ja deien, el 1989,
que Cabacés és "la grafia castellantizant més difosa"40. El Decret
del  Departament  de  Governació  que  el  1933  oficialitzava  les
formes toponímiques catalanes també diu que el seu objectiu és
restablir  “la  forma  catalana  dels  noms  castellanitzats”,  i  fa
constar “Cabassers” com a forma correcta de la castellanització
“Cabacés”41. Queda suficientment provat, doncs, que “Cabacés”
és  una  forma  castellanitzada.  Ho  remata  encara  l’edició
espanyola de la Wikipedia, que a l’entrada "Cabacés" diu que és
“uno  de  los  pocos  municipios  de  Cataluña  que  tienen  el
topónimo oficial en castellano”42.

Durant  tot  el  segle  XIX  i  gran  part  del  XX,  continua
preponderant  la  grafia  Cabacés,  fins  a  la  normalització  dels
topònims  feta  per  la  Generalitat  el  1933,  quan  la  ponència
encarregada d'aquesta tasca estableix la forma  Cabassers, que
serà oficial fins el gener del 1939, quan la dictadura franquista
va  tornar  a  castellanitzar  la  toponímia  catalana,  i  per  tant
s'oficialitzà de nou la grafia Cabacés. A partir d'aquí, la forma
Cabassers recuperaria  breument  l'oficialitat  del  1983  al  1989,
com s'explicarà al capítol corresponent, per a tornar-la a perdre

39 Burgueño, 2017: 644
40 Balañà-Garcia, 1989: 246, nota 24.
41 BOGC 119, 14/11/1933, p. 991.
42 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cabacés, consultada el 07/11/2021.
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de nou a favor de la forma castellanitzada  Cabacés el mateix
1989.

En resum, podem definir aquests punts de transformació per
a la terminació del topònim:

1- Terminació en -er; 1149-1266
2- Terminació en -ers; 1278-1419
3- Terminació en -es; 1450-1742
4- Terminació accentuada -és; 1742-s. XX

Paral·lelament,  el  so  fricatiu  alveolar  sord  en  posició
intervocàlica de l'última síl·laba, s'ha representat així al llarg del
temps:

1- sc; 1149
2- c; 1158-1172, 1185, 1224-s. XX
3- z; 1178, 1190, 1203, 1259
4- ç; s. XIV, XV
5- ss; 1278, s. XVI, s. XVII
6- s; s. XVI, s. XVII

Deixem de banda la  llegenda de la denominació "Fuentes
Clares",  recollida per Delfí Navàs el 191843,  ja que no compta
amb  cap  base  documental,  i  sembla  una  confusió  amb  la
Vallclara  del  1149.  Balañà  i  Garcia  n'expliquen  la  forma  de
transmissió més plausible44.  Amb tot, resulta difícil d'explicar
com  aquesta  confusió  erudita  hauria  arribat  a  l'imaginari
popular dels cabasserols de finals del s. XIX i principis del XX.

43 Navàs. 1918: 3.
44 Balañà-Garcia, 1989: 247-248.
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2. L' etimologia del topònim.

El  principal  problema del  topònim Cabassers  és  que  se'n
desconeix l'etimologia. Antoni Maria Alcover escrivia, el 1966,
que "sembla venir  de  la  forma plural  d'un mot cabasser que
podria  ésser  derivat  de cabàs;  però  el  topònim Cabassers
apareix documentat en el segle XIII amb la forma Abincabacer,
la qual cosa fa sospitar un possible origen aràbic45". Només es
pot  afirmar  amb  seguretat  que  aquest  nom  de  lloc  es  va
transmetre mitjançant l'àrab, com prova el prefix Avin- present
a  les  primeres  formes  documentades,  al  segle  XII.  Balanyà  i
Garcia ja demostraren, el 198546, la transmissió del topònim al
català actual mitjançant l'àrab, tot i  que,  com assenyala Joan
Coromines,  "l'estructura  del  mot  cabacer desafiaria  ja  tota
etimologia aràbiga47".

Poc podem aportar al debat sobre l'etimologia del nom que
no s'hagi dit ja abans, i  referim a l'estudi de Balañà i Garcia
"Cabassers, un topònim controvertit. Estudi documental48." En
destaquem la conclusió a què arriben els dos investigadors: "En
síntesi:  no  podem,  científicament,  establir  amb una  precisió
absoluta l'ètim àrab de Cabassers, d'acord amb la documentació
de què hom disposa ara per ara.  Però,  per tal de fixar-ne la
grafia correcta en llengua catalana, en canvi, sabem sens dubte
que la consonant  c del grup final  -cer procedeix d'un fonema
africat,  el  qual  es  pronunciava  ts,  ja  que el  trobem transcrit
indistintament  amb les  grafies  c,  ç i  z als  textos  medievals.
Aquest  so  consonàntic  procedeix  dels  àrabs  sín o  sàd,  i,  en
conseqüència,  ha  d'ésser  escrit,  si  admetem  les  convencions

45 Alcover, 1964: Tom II, 49.
46 Balañà - Garcia, 1985: 93-98
47 Coromines, 1995: vol III, 158.
48 Balañà - Garcia, 1989: 243-254.
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ortogràfiques de bell antuvi per Fabra i les que són actualment
vigents  segons  la  normativa  de  l'Institut  d'Estudis  Catalans,
amb el nexe ss49". Tot i el que afirmen en aquest treball, sobre la
impossibilitat d'establir amb seguretat l'ètim àrab de Cabassers,
una altra obra de Balañà, també del 1989, diu que l'etimologia
del nom ve "de l'àrab clàssic Ibn Kabàs, nom propi de persona +
sufix  romànic  -er50",  i  afegeix  en  nota  al  final  del  text  que
"també  podria  ser  acceptable  un  antropònim  del  tipus  Ibn
Khabbàs51".

Tampoc  no  considerarem (com ja  hem fet  abans  amb la
llegenda  de  Fuentes  Clares)  l'etimologia  popular  que  apunta
Delfí Navàs a la seva obra del 1918, que fa derivar el topònim
Cabassers de l'expressió "acabat és", suposadament pronunciada
en el moment de signar un tractat de pau que posava fi, en
aquell lloc, a una guerra. També en recull una més propera a la
realitat, però igualment amb tocs de fantasia, en fer derivar el
topònim del nom del "dueño y gobernadó [del lloc], lo general
árabe Amikabessir, que posá lo seu nom a la població"52. 

49 Balañà - Garcia, 1989: 253.
50 Balañà, 1989: 187.
51 Balañà, 1989, 191, nota 2.
52 Navàs, 1918: 3-4.
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3. La r etimològica i el gentilici.

Com es constata a la documentació examinada, i també amb
el  gentilici  del  topònim,  la  -r  al  nom  Cabassers  hi  té  un
component  etimològic.  No  només  és  present  a  les  primeres
formes documentades, entre mitjans del segle XII i principis
del  XV,  sinó  que  també  apareix,  sonoritzada,  al  gentilici:
cabasserol, cabasserola.

Aquesta  r que  mostra  sistemàticament  la  documentació
d'entre el 1149 i el 1419 es representava perquè es pronunciava.
A partir del segle XV es devia deixar de pronunciar, i per tant,
també es deixà d'escriure, però el record d'aquesta sonorització
ha quedat al gentilici, que encara la manté. Per tant, una grafia
per al topònim que no inclogui aquesta  r no en pot respectar
l'etimologia (altre assumpte és que es conegui, o no, el significat
etimològic del nom) . Seria el cas de la forma Cabacés, que no
inclou una r present ja al primer registre documental conegut
del topònim, i per tant no respecta ni la tradició ni l'etimologia
del nom.

És impossible que el gentilici  de  Cabacés sigui cabasserol.
Com a molt, el gentilici de  Cabacés podria ser "cabacesol",  o
"cabacessenc",  o "cabaçol".  Cabasserol,  com a gentilici,  només
pot correspondre a  la  forma del  topònim "Cabassers".  I  està
generalment acceptat per tothom que el gentilici del municipi
és  cabasserol / cabasserola,  encara que hi hagi qui  ho vulgui
escriure  "cabacerol  /  cabacerola"  per  a  apropar-lo  més  a  la
forma  Cabacés.  Fins  i  tot  aquests  que  escriuen  cabacerol
reconeixen,  fent-ho,  que  al  topònim  li  manca  la  r que  ells
escriuen al gentilici i que no és a Cabacés.

Com  veurem  més  endavant,  Biete  també  es  va  adonar
d'aquesta paradoxa, i la va fer notar en un article per a la revista
El Sitjar, el 1983.
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4.  La  normativa  de  l'idioma  català aplicada  al  topònim
Cabassers.

La grafia  Cabassers fou establerta per la ponència formada
per Pompeu Fabra, J.  M. de Casacuberta i Joan Coromines, i
així aparegué a la Llista dels noms dels Municipis de Catalunya
el 193353. Segons avisa la pròpia Llista, aquesta fou encarregada
per  la  Generalitat  de  Catalunya  a  la  Secció  Filològica  de
l'Institut d'Estudis Catalans per decret del 20 d'abril de 1931,
per tal de dur a terme la "revisió dels noms quant a l'ortografia i
el restabliment de la forma catalana dels noms que havien estat
castellanitzats54".

Els motius científics, segons l'IEC, són els següents:
1) El nom de lloc ha arribat al català a través de l'àrab, per la

qual cosa, i d'acord amb la normativa actual del català, el so
fricatiu alveolar sord [s] es representa en posició intervocàlica
per la grafia ss (tant si el nom que ha arribat al català a través
de l'àrab és  d'origen àrab,  com per  exemple  assut,  com si  és
d'origen romànic, com en el cas d'Alcàsser (l'Horta), que prové
del llatí castrum, adaptat en àrab com a qasr).

2) Així mateix, i també d'acord amb la normativa vigent del
català, la r, encara que sigui muda en posició final de mot (com
també ho és a  Granollers  o Pallars), es representa gràficament
perquè apareix sistemàticament en la documentació antiga55.

L'Ortografia catalana de l'IEC, del 2017, fa constar la forma
"Cabacés" com a exemple de falta ortogràfica en parlar de la
grafia SS56.

53 Secció Filològica de l'IEC, 1933: 12.
54 Secció Filològica de l'IEC, 1933: 6.
55 Institut  d'Estudis  Catalans.  Secció  Filològica.  Oficina  d'Onomàstica.

Informe "Cabassers (Priorat), de 29 d'abril de 1998.
56 IEC, 2017: 54.

23



5. L'oficialitat.

Aquella Llista dels noms dels Municipis de Catalunya acabà
determinant  l'oficialitat  de  les  formes  dels  topònims  del
Principat,  que  s'establiren  segons  els  criteris  de  l'Institut
d'Estudis Catalans per decret de Governació de 13 de novembre
de  1933.  Aquesta  llista  oficialitzava  la  forma  Cabassers,  que
substituïa la de Cabacés57,  emprada fins llavors per l'Instituto
Geográfico y Estadístico espanyol (creat el 1870).

La  dictadura  franquista simplement  va  ignorar  tota  la
legislació de la Generalitat, ja que la considerà abolida el 193858,
i  per  tant  la  forma  del  topònim  que  esdevingué  oficial
novament a partir del gener de 1939 fou la castellanitzada de
Cabacés, que ja emprava el Instituto Geográfico y Estadístico.

Aquesta  situació  durà  fins  el  1983.  Aquell  any,  havent-se
restaurat ja la Generalitat, el conseller de Governació, Macià
Alavedra,  signava  una  Resolució  per  la  qual  es  publicava  la
llista  dels  noms  oficials  dels  municipis  de  Catalunya.  Hi
figurava, a la posició 146, Cabassers59.

Això hauria de canviar el 1989, quan una altra Ordre del
Departament  de  Governació  publicava  una  altra  llista  dels
noms oficials  dels  municipis  de Catalunya on hi aparegué la
forma  Cabacés60.  Això  es  produïa  sense  cap  decret  que
autoritzés el canvi de nom oficial de Cabassers a Cabacés.

57 BOGC n. 119, 14/11/1933, p. 991.
58 BOE n. 534, 08/04/1938, p. 6674.
59 DOGC n. 303, 11/02/1983, p. 352.
60 DOGC n. 1101, 02/02/1989, p. 536, 570 i 610.
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6. La resistència a la forma Cabassers.

Aina Moll,  directora general  de  Política  Lingüística  de  la
Generalitat, envià una carta a l'Ajuntament de Cabassers, amb
data 09/07/1980, per la qual li demanava que prengués l'acord
d'adoptar la forma Cabassers com a oficial61. En comptes d'això,
el que rebé la conselleria de Governació fou una comunicació
de l'Ajuntament,  de  03/10/1980,  per la qual  li  feia saber que
s'havia  convocat  una  assemblea  de  veïns  "per  cuan  l'Institut
d'Estudis  Catalans  proposa  la  forma de  CABASSERS con a
nom  oficial  del  poble.  A  part  aquest  Ajuntament  a  fet  un
estudi  historic  recollin  cuans  informes  es  poseixen  i  miran
archius  per  pogué  adopta  l'acord  precis.  S'adjunten  notes
referents als distins noms que el poble ha tingut dins la seva
historia62". L'estudi  que  cita  el  preparà  Vicenç  Biete63 (vegeu
l'apèndix 1). El document continua explicant que "un cop feta
l'Asamblea  de  veins,  i  fet  la  votació  corresponent,  aquest
Ajuntament es fa ressó de l'opinió clarament majoritaria dels
veins de Cabacés en la cuestió del nom del poble, la qual es
decanta  per  mantenir  el  nom  vigent  de  Cabacés.  Hom
considera que aquesta grafia és la que ha prevalgut de molts
anys ença i que, per tan cal mantenirla64".

61 Si no s'indica el contrari, tots els documents citats al capítol número 6
formen  part  de  l'expedient  "Sobre  la  normalització  del  topònim  de
Cabacés", a l'AGDG.

62 Les faltes ortogràfiques i errors tipogràfics del text citat són a l'original.
63 Com queda clar pel que diuen Balañà i Garcia, 1989: 242, nota 5. "Dada

de l'estudi detallat,  però inèdit,  que n'ha fet Vicenç Biete  ...  que fou
annexada a la demanda de canvi del nom del poble dirigida al Conseller
de Governació de la Generalitat de Catalunya per part de la corporació
municipal, amb data de 3 d'octubre de 1980".

64 Les faltes d'ortografia i el subratllat són a l'original.
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Una  generació  que,  majoritàriament,  no  havia  rebut  cap
educació en el seu propi idioma, perquè havia viscut la major
part  del  seu temps  sota  la  dictadura franquista,  que prohibí
l'ensenyament  de  la  llengua  catalana,  va  decidir,  en  una
assemblea, votant, com s'havia d'escriure un topònim, contra el
criteri  de  la  màxima  institució  científica  del  país,  l'Institut
d'Estudis  Catalans.  Les  pròpies  faltes  ortogràfiques  del
document  que demana el  manteniment de  la  grafia  Cabacés
són ja un bon indicatiu de la incapacitat d'aquella generació per
a  entendre  els  arguments  lingüístics  que  recomanaven  la
restitució de la forma Cabassers.

Després de la publicació de la llista de noms oficials  dels
municipis  de  Catalunya  del  1983  (vegeu  la  nota  59),  on
s'oficialitzava  la  forma Cabassers,  tot  i  l'oposició  de
l'Ajuntament  manifestada  tres  anys  abans,  aquest  inicià  el
procediment administratiu contemplat a la Llei del Parlament
de Catalunya núm. 12/1982, de 8 d'octubre, però amb la finalitat
contrària  a  l'essència  d'aquella  llei.  Mentre  que  el  text  es
promulgava  per  aconseguir  una  "aplicació  efectiva  d'una
toponímia correcta als municipis de Catalunya", l'Ajuntament
cabasserol pretenia utilitzar-la per a aconseguir just el contrari,
i restaurar una forma castellanitzada com a denominació oficial
del municipi: Cabacés.

Recordava, la Llei 12/1982, que "la Generalitat de Catalunya,
el 20 d'abril de 1931, encomanà per decret a la Secció Filològica
de  l'Institut  d'Estudis  Catalans  la  revisió  del  nom  dels
municipis de Catalunya quant a l'ortografia, i el restabliment
de la  forma catalana dels  que havien estat  castellanitzats.  El
1939  els  noms  d'aquesta  llista  foren  novament  sotmesos  a
deformacions ortogràfiques i a adaptacions al castellà, i el nom
dels municipis que han resultat d'agregacions o de segregacions
de  nuclis  de  població  del  1939  ençà  presenta  sovint  formes

26



arbitràries, allunyades de la tradició catalana". L'esperit del text
legal  quedava  prou  clar.  Amb  tot,  el  1985  l'Ajuntament
l'utilitzava per a tramitar un expedient de canvi del nom del
municipi de Cabassers pel de Cabacés65.

Segons  la  documentació  de  l'expedient  de  canvi  de  nom
oficial,  hi  hagué  una  segona  assemblea  i  votació  el  1985.  El
document assegura:

"Que desde fa molts temps aquest Ajuntament observa que
el nom del Municipi s'està escrivin de formes diverse i amb la
finalitat d'evitar el confusionisme existent, va fer una Assemble
ade Veins  i  de les  Entitats  Locals  per a  conseguir un criteri
definitiu  amb  el  nom  del  Municipi,  un  cor  realitzada
l'Assemblea es va acorda per majoria dels assistents demanar el
canvi de nom de Cabassers pel de CABACÉS.

"Com  a  conseqüència  dels  resultat  de  l'Assemblea,  la
Corporació  Municipal  reunida  en  sessió  extraordinaria  va
pendre l'acord per majoria absoluta demanar al Departament
de  Governació  el  canvi  de  nom  del  Municipi  actualment
"CABASSERS" pel de "CABACÉS", pels motius que exposem
en documentació adjunta i com a resultat de estudis realitzats i
quans  informes  es  poseixen  i  miran  arxius  historics.  Per  tot
l'exposat  SUPLICA:  Que  previs  els  informes  corresponents  i
quanta documentació sigui necessaria, es consedeixi el nom de
"CABACÉS", al nostre Municipi i es cominiqui la resolució que
V.I. tingui a bè decretar66".

Un testimoni,  assistent  a  aquella  reunió  on es  votà  a  mà
alçada, recorda que "allò va ser una olla de grills, més que una
assemblea" i que "els únics que cridaven són els qui no tenien la
raó,  com sempre,  que eren els  que volien  Cabacés.  Els  altres

65 BOPT n. 64, 16/03/1985, p. 15.
66 Document  de  22/01/1985,  a  l'expedient  de  canvi  de  nom  oficial  de

l'AGDG.

27



intentàvem aportar arguments. Dic intentàvem, perquè no ens
escoltaven, evidentment"67.

Un altre document de la mateixa data, certifica el resultat
de l'assemblea i votació que diu que van fer l'anterior:

"EL SOTASIGNAT SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE
CABASSERS (Priorat).

"CERTIFICO: Que el Ple de la Corporació Municipal,  en
sessió extraordinaria celebrada el dia 17 de gener de 1985,  va
pendre el següent acord:

"La  Presidencia  manifesta  que  com  a  conseqüència  de  la
Assemblea de Veins i de totes les Entitats Locals, realitzada el
dia nou del present mes, en la qual es va tractar del nom del
Municipi,  en la  qual  es  va donar  compte de  les  disposicions
dictades per la Generalitat de Catalunya, s'acordà per amplia
majoria  enviar  al  Departament  de  Governació  sol·licitud
demanant el canvi del nom de "CABASSERS" pel de Cabacés.

"Atès el que disposa la Llei 12/1982, de 8 d'octubre, per la
qual  es  regula  el  procediment  per  al  canvi  de  nom  dels
municipis  de  Catalunya,  així  com  es  dona  compte  dels
documents obrans en el Municipi, procedeix adoptà la forma
del nom del Municipi, per tant demana als Regidors, exposin el
seu  criteri;  despres  de  discutir  ampliament,  acorden  per
majoria absoluta del set membres que la componen, demanar el
canvi del nom actual de "CABASSERS" pel de "CABACÉS" per
considerar que es el mes usat durant els temps. A mes acorden
enviar  al  Departament  de  Governació  certificació  de  l'acord
pres, així com la documentació recollida del nom del Municipi
a fi i efecte de que pel Departament de Governació es segueixi
els tràmits legal i resolució corresponent68".

67 Prats, 2021a: 153-154.
68 Ídem nota 66.
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Encara van afegir, al plec del 22 de gener del 1985, aquestes
altres consideracions:

"Aquest  Ajuntament  es  fa  ressò  de  l'opinió  clarament
majoritària  dels  veïns  de Cabacés  en la qüestió del  nom del
poble, la qual es decanta per mantenir el nom tradicional de
"CABACES".  Hom considera que aquesta grafia és la que ha
prevalgut de molts anys ençà i que, per tant, cal mantenir-la.

"Aquest sentir del poble es referma, a parer nostre, amb les
següents consideracions:

"1.  La  c inicial  de  la  darrera  síl·laba  apareix,  en  la
documentació que hom adjunta amb aquest escrit, des del 1149
fins al segle passat d'una manera fortament preponderant.

"2. La r final del mot desapareix, a la documentació adjunta
a partir del 1553, excepte en un dels pergamins citats, i de tot
del segle 17è. en endavant.

"3. El final rs apareix únicament el 1237 i el 1310. Aquest final
representa, normalment, el plural d'un substantiu acabat en r.
Però, en el cas de "Cabassers", es tractaria del plural d'un mot
que Joan Coromines, al volum I dels seus "Estudis de toponimia
catalana"  (Barcelona,  1965),  considera  mossarab  i  del  qual
n'ignorem, fins ara, el significat etimològic. Per altra banda, la
grafia  "Cabassers"  no  la  trobem  en  cap  dels  documents
referenciats69".  Adjuntaven,  com  a  complement,  l'estudi  que
havia fet Biete el 1980 (apèndix 1).

La Direcció General d'Administració Local del Departament
de Governació, responsable d'autoritzar o no el canvi de nom
oficial  que  es  demanava,  va  consultar  a  l'Institut  d'Estudis
Catalans. Aquest, en un informe del 12/06/1985, va respondre
que:

"a) Les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans
per les quals es regeix la grafia del català modern estableixen

69 Ídem nota 66.
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l'ús de ss en els mots que no són d'origen llatí o que han arribat
al català a través d'altres llengües. Aquest és el cas de Cabassers.

"b)  De  la  nombrosa  documentació  adjuntada  per
l'Ajuntament d'aquest poble que testimonia fins al segle XVI la
presència  d'un  final  en  er(s) no  fa  sinó  confirmar  que  el
topònim  s'ha  d'escriure  amb  ers.  La  documentació  que
prescindeix de la  r correspon al període de decadència segles
XVIII i XIX, anterior a la unificació ortogràfica.

"c) D'altra banda tota la bibliografia moderna de referència
(Geografia  de  Catalunya,  dirigida  per  Lluís  Solé  i  Sabaris,
Volum  III,  pàgines  150,  155  i  passim,  la  Gran  Enciclopèdia
Catalana, s.v. Cabassers i passim, la  Gran Geografia Comarcal
de  Catalunya,  Volum  XI,  pàgines  81  i  ss,  el  Diccionari
Nomenclàtor  de  Pobles  i  Poblats  de  Catalunya,  del  Centre
Excursionista de Catalunya, pàgina 69, el  Mapa Topogràfic de
Catalunya,  escala  1:250.000,  publicat  per  la  Generalitat  de
Catalunya  l'any  1982,  els  Estudis  de  Toponímia  Catalana de
Joan  Corominas,  la  Llista  dels  Municipis  de  Catalunya
publicada pel Servei Central de Publicacions del Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982,
i,  en  general,  tota  la  bibliografia  seriosa  de  referència,  han
seguit el consell de l'Institut d'Estudis Catalans en la Llista dels
Noms  dels  Municipis  de  Catalunya,  dreçada  per  la  Secció
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (Pompeu Fabra, Josep
Maria  de  Casacuberta  i  Joan  Corominas  en  formaven  la
ponència), publicada per la Generalitat de Catalunya el 1933, hi
han adoptat la grafia Cabassers.

"d)  L'Institut  d'Estudis  Catalans  manté,  doncs,  la  seva
proposta de l'any 1933, d'altra banda seguit també en la nova
Llista  dels  Noms  dels  Municipis  de  Catalunya,  publicada  al
Butlletí  Oficial  del  Parlament  de  Catalunya,  primera
legislatura, núm. 18, 4 de febrer de 1985, i aconsella d'escriure
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Cabassers, d'acord amb les normes ortogràfiques que regeixen
el català modern".

De poc serví el raonament de l'Institut d'Estudis Catalans,
perquè  finalment  la  Generalitat  acceptà  el  que  proposava
l'Ajuntament  de  Cabassers:  tornar  a  fer  oficial  la  grafia
incorrecta Cabacés (vegeu la nota 60). Ho féu, però, mitjançant
el recurs del silenci administratiu. És evident que la Generalitat
no  podia  acceptar  obertament  les  raons  que  li  exposava
l'ajuntament de l'època, perquè eren totalment contràries a la
intenció de la llei que regulava el canvi de denominació oficial
dels  municipis.  Per  això,  ni  Macià  Alavedra  ni  Jordi  Pujol,
conseller  de  Governació  i  president  de  la  Generalitat
respectivament, no signaren el decret que autoritzava el canvi
de  nom  (apèndix  2),  que  es  quedà  a  l'expedient,  sense
signatures. A la memòria explicativa del decret no publicat, a
l'apartat "Justificació de la disposició", s'hi pot llegir "Desig de
l'Ajuntament que el municipi tingui la denominació exacta que
consideren  que  li  correspon". És  obvi  que  això  resultava
inacceptable  per  a  la  Generalitat,  i  per  això  el  decret  no es
publicà mai. Per contra, es canvià la forma Cabassers per la de
Cabacés a la llista de noms oficials del 1989 (nota 60).

Com s'ha pogut comprovar amb la documentació transcrita,
inclosa a l'expedient de canvi de nom oficial de Cabassers, les
decisions en van basar no en fets objectius, sinó en opinions,
preferències i gustos. No és cert, com afirmen els documents
del  1985,  que el  "nom tradicional"  de  la  població sigui  el  de
"Cabacés".  Aquesta és una grafia recent,  apareguda a mitjans
del  segle  XVII,  com  hem  vist  abans  (vegeu  la  nota  37),  i
imposada per la castellanització de l'administració, arran de la
desfeta  de  1714.  Diuen també els  documents  del  1985 que la
grafia "Cabacés" és la que "ha prevalgut de molts anys ençà i
que, per tant, cal mantenir-la". L'argument és totalment erroni:
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de molts anys ençà havia prevalgut que la terra era plana, i això
no  representa  cap  motiu  per  a  mantenir  l'error  un  cop
demostrat que no és plana.

Finalment, un altre dels arguments usats per a demanar el
canvi de la forma Cabassers per la de Cabacés, fou que aquest
darrer  nom "és el mes usat durant els temps". Tampoc no és
cert,  com prova  el  capítol  primer  d'aquest  estudi.  La  forma
"Cabacés" només va ser la més usada a partir d'una imposició
política, no per cap evolució natural de la grafia del topònim ni
de la seva pronúncia.
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7. La poca tradició de la grafia Cabacés

La  grafia  al·lòctona  Cabacés,  com  ja  hem  comentat
anteriorment, apareix documentada per primer cop el 1742, i
abans, entre els segles XV i XVIII es troba sota moltes formes:
Cabases,  Cabaces,  Cabasses  i  Cabacers.  Amb anterioritat  al
segle XV apareix escrita Capaçers, Cabaçer, Cabacers, Cabacer,
Avincabacer  i  Avincabescer.  Aquestes  darreres  formes  es
remunten al segle XII. Tanmateix, no hi ha unanimitat en cap
època,  i  l'ús de les grafies que són contemporànies depèn de
l'escrivà  i,  de  vegades,  un  mateix  escrivà  fa  anar  formes
diferents. No fou fins el 1867 que no es fixà una forma oficial
per al topònim, i aquesta fou la grafia castellanitzada Cabacés.
Apareix sota aquesta forma al Nomencĺátor que comprende las
poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc, de las
cuarenta y nueve provincias de España, dispuesto por riguroso
órden  alfabético  entre  las  provincias,  partidos  judiciales,
ayuntamientos  y  entitades  de  población70.  Aquesta  obra  fou
utilitzada  com  a  referència  per  l'Instituto  Geográfico  y
Estadístico del govern espanyol.

Un altre indici de fixació gràfica de la forma del topònim
ens el donen els segells tampons utilitzats per l'ajuntament del
municipi. Així, a principis del segle XIX, trobem l'estampació
d'un tampó amb la grafia "CABACES" (fig. a). És el primer cop
que  un tampó expressa  el  topònim,  ja  que  amb anterioritat
només es coneix el segell de lacre de la cort del batlle general de
la baronia de Cabassers, que contenia la representació d'un gos,
sense cap text. L'ús d'aquest primer tampó amb l'expressió del
nom desapareix molt ràpidament, i durant el primer quart del
segle  XIX  ja  en  trobem  un  altre  amb  la  llegenda
"AYUNTAMIENTO DE CABASES" (fig. b), que, ja entrat el

70 Nomenclátor, 1867: 662. 
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segle  XX,  seria  substituït  per  un  d'idèntic  amb  la  forma
"CABACES" en lloc de "CABASES" (fig. c):

a b c

Sabem que el tampó amb la grafia "CABASES" estava en ús
encara el 1918. Aquell any, l'erudit local Delfí Navàs, publicava
l'opuscle "Descripció histórica, física y política de Cabacés" on,
al capítol "Nom y sello, diu: "Lo sello actual, que de tant sertí
está molt gastat á pesar de ser de metal y'l gravat rebaixat en
llog de se de relleu com la jeneralitat, te la forma de elipse: tot
voltant  diu:  AYUNTAMIENTO  DE  CABASES"71.  Una  mica
abans, el mateix autor diu que "aixís trobem als documens mes
vells que existeixen, tant llatins com catalans dels sigles 15, 16 y
17, unes vegades Cabasses ab dos esses, altres ab una y altres ab
c,  com  ara:  pero  sense  acetuá  la  é.  Hasta  l'actual  sello  de
l'Ajuntament que de tant vell com es y tot ser de metal ya está
molt gastat diu Cabases ab s y no ab c"72. Delfí Navàs ens prova,
doncs,  que al  1918  la  fixació  de  la  grafia del  topònim no es
considerava una qüestió tancada ni de lluny.

Per a qui sí que era un tema resolt de feia temps era per al
govern  espanyol.  A la  col·lecció  de  sigil·lografia  conservada  a

71 Navàs, 1918: 14.
72 Navàs, 1918: 13.
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l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, hi ha una estampació
del  tampó que diu "AYUNTAMIENTO DE CABASES" i,  en
canvi,  el  funcionari  encarregat  del  registre  usà  la  forma
"Cabacés" per a dur a terme la inscripció73.

No es pot afirmar, doncs, com pretenen alguns, que Cabacés
sigui  la  "forma tradicional"  d'aquest  topònim, ja  que aquesta
suposada tradició no és res més que una fixació gràfica d'un
organisme estatal amb seu a Madrid feta el 1867, i regint-se per
les normes ortogràfiques de la llengua castellana. Tan feble era
aquesta pretesa tradició, que al municipi fins i tot s'utilitzava la
forma "CABASES"  al  segell  tampó  de  l'ajuntament  fins  ben
entrat el segle XX. I un cop oficialitzada la grafia Cabassers el
1933,  no experimentà cap classe de rebuig:  la  revista  Priorat,
periòdic quinzenal portaveu de la comarca, que s'edità a Falset
fins  el  1936,  publicava  una  nota  l'octubre  de  1935  on  deia
"CABASSERS. D'ací endavant, el nom d'aquesta vila apareixerà
a  les  nostres  planes  d'acord  a  l'adopció  de  la  Generalitat  de
Catalunya. Així en lloc de Cabacés, vindrà escrit Cabassers."74

El corresponsal de la revista a Cabassers era un veí del mateix
poble. 

Un  cop  iniciada  la  guerra  civil,  1l  febrer  del  1937
l'Ajuntament  de  Cabassers  emeté  moneda  fraccionària  en
bitllets de 25 i 50 cèntims i una pesseta. Tots els valors portaven
l'encapçalament "AJUNTAMENT DE CABASSERS" i, a la data
de  l'emissió,  s'hi  repetia  el  topònim  en  la  seva  forma
normativitzada75.

L'evidència prova que la forma Cabassers fou acceptada per
la població quan s'oficialitzà el 1933. No hi ha cap indici, doncs,
que demostri que la forma Cabacés sigui una grafia tradicional

73 AHN, Sigil-Tinta, Tarragona, 17, N. 34.
74 Priorat, 1955: 10.
75 Turró, 1982: 158.
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molt arrelada a la població.  Ja hem vist  abans la varietat de
grafies  usades,  fins  i  tot  a  partir  de  la  fixació  gràfica  de
l'Instituto  Geográfico  y  Estadístico  el  1867  amb  la  forma
"CABASES"  encara  estampant-se  a  la  documentació  de
l'ajuntament  el  1918.  La  grafia  Cabacés fou  imposada  pel
franquisme  el  1939,  simplement  perquè  era  la  forma  que
utilitzava  l'Instituto  Geográfico  y  Estadístico  del  govern
espanyol.  La  dictadura  perseguia  també  un  altre  objectiu,
deturpant la toponímia catalana.  En paraules de Xavier Rull:
"les  autoritats  franquistes  van  dur  a  terme  una  política  de
persecució del català; i una de les accions d'aquesta persecució
consistia  a  desconstruir  l'obra  normalitzadora  de  la
Mancomunitat  i  de  la  Generalitat  republicana.  Per  això  el
franquisme va recuperar les grafies antigues [dels topònims]: era
una manera de desprestigiar l'obra de Pompeu Fabra, i per tant
de fer visible als catalanoparlants que el català era una parla
sense normes ortogràfiques clares."76

Com acabem de veure, afirmar que la grafia  Cabacés és la
tradicional i popular del topònim Cabassers és, sense pal·liatius,
una falsedat. La "tradició", en tot cas, va ser una imposició del
franquisme el 1939, revertint la normativització i fixació gràfica
de 1933.

76 Rull, 2021: 136-137.
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8. La proposta intermèdia: Cabacers.

El  1979  Vicenç  Biete  publicava,  a  la  Revista  Catalana  de
Geografia, una "Toponímia de Cabacers i  el  seu terme77"  que
emprava  aquesta  forma  del  topònim.  Com  ja  hem  vist  a
l'apartat  corresponent,  aquesta  grafia  (sovint,  també,  amb la
forma Cabaçers) fou preponderant entre finals del segle XIII i
principis  del  XV.  Biete,  en  un  article  a  la  revista  El  Sitjar
l'octubre de 1983, enmig dels moviments de l'Ajuntament per a
aconseguir el canvi de nom oficial de  Cabassers per  Cabacés,
defensava  la  forma  Cabacers:  Diu  Biete  que  "de  primer
moment,  pot  semblar  que  la  grafia  CABACÉS és  la  que  de
sempre  ha  prevalgut,  però  la  realitat  és  que  solament  s'ha
mantingut invariable, de manera oficial, des que el govern de
Madrid la va establir així". Afegeix, més endavant: "i és natural,
ja que les persones que majorment escrivien el nom -notaris,
capellans,  escrivans  de  fogatges  i  cadastres,  etc.-  sovint  no
coneixien,  o  coneixien  malament,  la  nostra  llengua,  i  quan
tenien dubte interpretaven a la seva manera el so de l'essa sorda
de la darrera síl·laba. Com també prescindiren normalment de
l'erra  semifinal,  per  tal  com  en  aquells  temps  ja  no  es
pronunciava". Continua dient que "tenint, per tant, al segle 14,
una  forma  indiscutible,  car  la  documentació  la  confirma:
CABACERS", i considera que "un topònim (en el nostre cas, un
nom de poble) ha d'obeir més a una tradició documentada al
llarg de vuit segles que no pas" (en referència a la doble essa a la
forma Cabassers) "a una norma arbitrària, altrament aplicable
sense problemes als mots comuns de la llengua". Pel que fa a la
r semifinal,  Biete  diu  que  "aquesta  lletra  solament  va
desaparèixer  de  la  forma  escrita  quan  va  deixar  de  ser
pronunciada",  però  que  "això  no  vol  dir  que  no  continuï

77 Biete, 1979.
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integrada en la paraula CABACERS". Observa encertadament
que "en qualsevol derivat de Cabacers apareixerà aquesta erra
amagada:  Cabacerol,  Cabacerenc,  etc.  En canvi,  si  afegim els
sufixes -ol i  -enc a la paraula Cabacés,  tindrem Cabacessol  i
Cabacessenc78, mots totalment absurds79".

El mateix 1983, Enric Moreu-Rey també defensava la forma
Cabacers en  un  article  al  Butlletí  Interior de  la  Societat
d'Onomàstica,  basant-se  en  quatre  punts:  "a)  la  voluntat,
unànime o molt majoritària, dels interessats (segons el principi:
el nom pertany a qui el porta), sempre i quan aquesta voluntat,
acceptant  naturalment  la  condició  prèvia,  no  s'oposi
arbitràriament  (és  a  dir,  no  raonadament)  a  alguns  dels
arguments següents: b) la tradició (entenent així, globalment, la
persistència en el temps, documentada, de la utilització d'una
de les  grafies).  c)  l'origen,  o  etimologia demostrada,  del  mot
(argument genètic). d) l'etimologia suposada del mot. (Aquest
argument  desvaloritzant-se  proporcionalment  amb  el  grau
d'improbabilitat  de  la  hipòtesi  etimològica)".  Per  tot  això,
arribava  a  la  conclusió  que  "creiem,  per  tant,  que  la  grafia
Cabacers és l'única recomanable d'entre les possibles80".

Biete tornava a defensar la forma  Cabacers el  1985,  quan
l'Ajuntament ja havia iniciat el procediment de canvi de nom
oficial  pel  de  Cabacés,  tot  i  que ho feia en un llibre  titulat
Cabacés  documents  i  escrits,  on utilitzava la  forma  Cabacés
"atenent a l'esmentada petició81" (de canvi de nom oficial amb
aquesta grafia).

78 Accepta l'argument que Agustí Masip fa anar per a defensar la forma
Cabassers en un article anterior a El Sitjar (Masip, 1983).

79 Biete, 1983.
80 Moreu-Rey, 1983: 37-38.
81 Biete, 1985: 92.
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Finalment,  Biete  tornava  a  argumentar  la  defensa  de  la
forma Cabacers el 1991, quan la grafia Cabacés ja feia dos anys
que tornava a ser oficial. Al capítol dedicat al nom del poble
del  seu  darrer  llibre,  l'historiador  resumia  la  postura  que  ja
havia  expressat  en  escrits  anteriors,  així  com  també  la  de
Moreu-Rey, coincident amb la seva82.

Biete  desplega  als  seus  raonaments  uns  arguments
incontestables  per  a  defensar  la  representació  de  la  r
etimològica  a  qualsevol  forma del  topònim,  però  tanmateix,
considera arbitrària la norma que regula l'ús de la  c o la  ss  en
mots segons per quin idioma hagin arribat al català actual. La
toponímia catalana, en canvi, segueix aquesta norma a l'hora de
fixar la seva grafia, com la resta de mots de l'idioma. No hi ha
cap  motiu,  doncs,  per  a  rebutjar  la  norma  ortogràfica  a  la
representació  del  so  fricatiu  alveolar  sord  en  posició
intervocàlica, tenint en compte que la transmissió del topònim
Cabassers al català modern no s'ha produït pel llatí, sinó per
l'àrab.

82 Biete, 1991: 341.
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9. L'estat actual de la qüestió.

Hi  ha  l'obligació  moral  (i  legal,  com  es  veurà  al  capítol
següent)  de  restituir  a  l'oficialitat  la  forma  normativa  i
etimològicament  correcta  de  Cabassers.  De  fet,  Optimot,  el
servei  de  consultes  lingüístiques  de  la  Direcció  General  de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, recomana
que  "en  usos  no  oficials"  es  faci  "servir  sempre  la  forma
normativa, és a dir, la forma correcta lingüísticament83" per als
casos  dels  deu  municipis  catalans  que  tenen  formes  oficials
diferents  de  les  formes  normatives,  i  entre  els  que  es  troba
Cabassers. També responent a una consulta titulada "Cabacés o
Cabassers",  el  mateix  servei  aclareix:  "La denominació  oficial
d'aquest  municipi  del  Priorat  és  Cabacés.  Contràriament,  la
forma normativa d'aquest topònim —ben documentat des del
segle  XII— és  Cabassers, ja  que prové de l'àrab  Avicabescer.
D'acord amb el seu origen lingüístic,  en català els  noms que
provenen de l'àrab s'adapten amb la grafia ss (com el topònim
Alcàsser o el nom comú assut); així mateix, es manté la -r que ja
hi  figura  en  la  documentació  antiga  (com és  habitual  en  la
toponímia catalana:  Granollers,  Ivars de Noguera,  Llinars del
Vallès, Pallars, etc.)84".

Tota  la  bibliografia  seriosa  i  de  referència,  com la  Gran
Enciclopèdia Catalana, l'Onomasticon Cataloniae, etc, utilitzen
la forma normativa de "Cabassers" i no l'oficial de "Cabacés". La
Viquipèdia,  a  l'entrada "Cabassers",  fins i  tot  remarca que el
municipi és "oficialment i impròpiament anomenat Cabacés85".

83 https://aplicacions.llengua.gencat.cat. fitxa 6625/2, de 13/12/2012.
84 https://aplicacions.llengua.gencat.cat. fitxa 7591/1, de 10/02/2016.
85 Viquipedia.cat: Cabassers [consulta de 3 de setembre de 2021].
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Encara,  la  Guia de topònims i  gentilicis  del  Departament
d'Assessorament  Lingüístic  del  Parlament  de  Catalunya  fa
constar això:

Com s'observa a la taula, el nom del municipi està marcat
amb un asterisc, fent notar que  Cabacés és una "forma oficial
no normativa" i que la correcta és Cabassers86.

Per acabar de fer difícil la qüestió, un altre text legislatiu del
2020, fet amb la intenció de blindar la forma normativa de la
toponímia catalana, acaba provocant el contrari als municipis
amb formes  oficials  que  no són normatives,  Cabassers  entre
ells. El Decret 133/2020, de 17 de novembre, sobre l'establiment i
l'ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia, conté un
article  que  entra  en  contradicció  amb  el  fet  que  alguns
municipis tinguin com a forma oficial una forma no normativa.
En concret, l'article 2.1 estableix que els topònims "tenen com a
única forma oficial la catalana, excepte els de l'Aran, que tenen
com a única forma oficial l'aranesa". Més endavant, l'article 2.2,
diu que "les denominacions oficials en català i en aranès ... són

86 DALPC, 2018: 10.
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les úniques legals a tots els efectes en el territori català87". En
canvi,  en el cas de  Cabacés,  aquesta llei  perpetua una forma
al·lòctona,  com  hem  vist  al  capítol  primer,  i  entra  en
contradicció amb sí  mateixa perquè genera frau de llei,  com
veurem al capítol següent.

Aquesta problemàtica afecta als topònims de deu municipis
i més d'un centenar de nuclis de població, i per tant requereix
una solució conjunta. No és possible corregir i adaptar a la llei
només una part  de  la  toponímia oficial,  i  obviar la resta de
casos,  que  comparteixen  circumstàncies.  Al  capítol  següent
analitzarem el problema -i la solució- des d'un punt de vista
legal.

87 DOGC n. 8275, 19/11/2020
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10. Estudi jurídic.

A.  LA NATURALESA JURÍDICA DEL PROBLEMA DE
LA TOPONÍMIA OFICIAL NO NORMATIVA.

L’anomenada  “toponímia  oficial  no  normativa”  (marcada
amb un asterisc al Nomenclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya) és il·legal perquè no compleix el que estableix l’art.
18.1 de la Llei 1/1998.

Es  tracta  de  determinar  qui  té  la  responsabilitat  d’aquest
incompliment  (si  els  ajuntaments  per  l’autonomia  local  i  la
legislació de  règim local,  o  el  Govern de  la  Generalitat  pels
vicis  del  Decret  139/2007  i  la  nul·litat  de  ple  dret  de  les
inscripcions al Registre del sector públic local de Catalunya).
Determinar  clarament  la  responsabilitat  també  permetrà
dirigir la reclamació del compliment de la llei a la part obligada
a fer-ho.

B  L’AUTONOMIA  LOCAL  NO  EXONERA  DEL
COMPLIMENT DE LA LLEI.

Els  decrets  de denegació de canvi de nom oficial  a Josa i
Tuixén  (Decret  397/2004)  i  a  la  Torre  de  Cabdella
(ACORD/GOV/72/2016)  demostren  que  l’autonomia  local
emparada per la legislació de règim local no permet vulnerar
l’article 18 de la Llei 1/1998, de política lingüística. El principi
d’autonomia  local  (garantit  pels  arts.  137  i  140  de  la
Constitució), com és obvi, està condicionat al marc de la Llei
(art. 3 de la Carta Europea d’Autonomia Local) i al principi de
legalitat de l’administració pública (art. 103 de la Constitució).
Les pretensions dels ajuntaments de Josa i Tuixén i la Torre de
Cabdella es van denegar perquè no s’ajustaven al que disposa
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l’art. 18 de la Llei 1/1998, de manera que aquestes resolucions de
denegació  són  la  interpretació  que  fa  el  Govern  de  la
Generalitat de la manera com la Llei 1/1998 s’imbrica amb la
legislació de règim local a l’hora de regular la toponímia oficial
que depèn dels ajuntaments. Si l’autonomia local regulada per
la legislació de règim local protegís i blindés aquest suposat (i
inexistent) dret dels ajuntaments a establir com s’ha d’escriure
un topònim oficial (funció exclusivament reservada a l’IEC via
art. 18.1 de la Llei 1/1998), aquests decret i acord denegant les
pretensions  dels  ajuntaments  de  Josa  i  Tuixén  i  la  Torre  de
Cabdella  no  existirien,  ja  que  s’hauria  acceptat  el  que
demanaven en lloc de rebutjar-ho, justament per incomplir la
llei de Política Lingüística. Els primers decrets de correcció de
denominació oficial de molts municipis, publicats el 1982, són
explícits en la diferenciació entre “canvi” i “fixació”: “Atès que
no es tracta d’un canvi de nom en el sentit de substituir-lo per
un altre de nou o estrany, sinó de fixar el que correspon a una
correcta grafia catalana” (per exemple, Decret 74/1982 i 75/1982,
DOGC  220,  05/05/1982,  p.  1034-1035).  Això  mostra  que  el
legislador és conscient de la naturalesa diferent dels conceptes
de canvi i fixació gràfica.

Igualment,  si  la  voluntat  popular  tingués  cap pes  en una
decisió  així  (via  consulta  no  refrendària,  o  acord  d’un  ple),
tampoc  no  s’hagués  produït  la  denegació  de  canvi  de  nom
oficial a aquells ajuntaments. L’únic que protegeix i garanteix
l’autonomia  local  en  la  toponímia  que  és  competència  dels
municipis,  via  Decret  139/2007,  és  la  potestat  de  canviar  un
nom de lloc (com el cas de Santa Maria de Corcó per l’Esquirol,
o  Sant  Carles  de  la  Ràpita  per  la  Ràpita),  però  en  cap  cas
determinar de quina manera s’ha d’escriure un nom de lloc (no
s’hauria  permès  mai  que  aquells  ajuntaments  decidissin,  ni
fessin votar,  l’ortografia dels  topònims).  És a dir,  el  gust i  la
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voluntat de les persones només es pot tenir en compte per a
decidir entre dues opcions igualment legítimes. Però no es pot
decidir  entre  una  opció  legítima  i  correcta,  i  una  altra
d’il·legítima i incorrecta.

C. LA DETERMINACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Per altra banda, la Resolució GRI/2935/2012, per la qual es
dona conformitat al canvi de nom del  municipi de Roda de
Barà, que passà a dir-se Roda de Berà, estableix un precedent
d’ús del Decret Legislatiu 2/2003 i del Decret 139/2007 per a dur
a terme una correcció d’una grafia toponímica (segons el que
disposa l’art. 18.1 de la Llei 1/1998) entesa com a canvi de nom.
Això, doncs, ofereix una via per la qual els ajuntaments amb
formes toponímiques no normatives poden corregir-les, i, si els
dona la potestat per a fer-ho, també els obliga a ajustar-se al
que disposa l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, pel principi de legalitat
de l’administració pública (art. 103 de la Constitució). El segon
punt  de  la  part  resolutiva  de  la  Resolució  GRI/2935/2012
especifica  que  s’incorpora  la  modificació  de  nom  oficial  de
Roda de Berà al Registre d’ens local de Catalunya (actualment
denominat Registre del sector públic local de Catalunya). Això
deixa  clar  que  la  via  de  la  responsabilitat  és  doble.  Per  un
costat,  la  té  l’administració  local  (que  si  té  potestat  per  a
corregir  grafies  de  topònims  oficials  també  té  l’obligació  de
complir el que la llei estableix sobre aquests noms oficials, és a
dir, l’art. 18.1 de la Llei 1/1998). Però per l’altre, també la tenen
el  Departament  de  Presidència  i  la  Direcció  General
d’Administració Local, de la qual depèn el Registre del sector
públic  local  de  Catalunya:  el  principi  d’interdicció  de
l’arbitrarietat dels poders públics, contemplat a l’article 9.1 de
la  Constitució,  fa  que calgui  declarar  il·legal  la  inscripció  en
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aquest  registre  de  les  formes  toponímiques  oficials  que  no
compleixen l’ordenament jurídic vigent, per vulnerar allò que
disposa l’art. 18.1 de la Llei 1/1998. Per tant, per l’article 47.2 de
la  Llei  39/2015  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions  Públiques,  la  inscripció  d’aquestes  formes
toponímiques  al  Registre  és  nul·la  de  ple  dret.  I  és  aquí  on
comença la responsabilitat de l’administració de la Generalitat,
per  aquests  actes  administratius  que  no  compleixen
l’ordenament jurídic vigent i que han de ser corregits.

D. LA RESPONSABILITAT DEL GOVERN.

Justament, el principi de jerarquia normativa (art. 9.3 de la
Constitució i art. 1 del Codi Civil) fa que el Decret 139/2007, de
26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i els
registres d’ens locals de Catalunya, que regula i desenvolupa el
procediment pel  qual  els  ajuntaments  poden canviar  el  nom
oficial de municipis i nuclis contemplat als articles 30 i 31 del
Decret Legislatiu 2/2003 (text refós de la Llei municipal i  de
règim  local  de  Catalunya)  calgui  declarar  nuls  els  articles
d’aquest Decret 139/2007 que contradiuen l’art. 18.1 de la Llei
1/1998. Concretament, aquest Decret 139/2007 dona potestat als
ajuntaments per a canviar els topònims de municipis i nuclis de
població,  però  no  per  a  determinar-ne  la  grafia,  funció  que
continua reservada a l’IEC per l’art. 18.1 de la Llei 1/1998. Els
arts. 5.1 i 15 del Decret 139/2007 preveuen que el Govern pot
proposar una rectificació de nom d’un municipi o nucli al seu
ajuntament si aquest nom “no s’adiu amb la toponímia catalana
o si hi ha incorreccions lingüístiques”, i el mecanisme dels arts.
6  i  15.2  permet  que  l’ajuntament  interpel·lat  desestimi  la
proposta per silenci administratiu o acord desfavorable. Això,
si fos possible, implicaria, per part dels ajuntaments, la facultat
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de vulnerar l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, cosa que evidentment no
pot ser, com demostren les denegacions de canvi de nom oficial
a  Josa  i  Tuixén  i  la  Torre  de  Cabdella  citades  al  principi
d’aquest  text.  Tornant  al  principi  de  jerarquia  normativa,
aquest fa que els articles del Decret 139/2007 que contradiuen
l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 siguin nuls, ja que un Decret és una
norma de rang inferior a una Llei. Per tant, i com que el que
confereix  oficialitat  a  un  topònim  és  la  seva  inscripció  al
registre  del  sector  públic  local  de  Catalunya  (1.1  i  16.1  del
Decret  139/2007),  que  depèn  de  la  Direcció  General
d’Administració  Local  del  Departament  de  Presidència,  la
responsabilitat de corregir les inscripcions en aquest registre
que no compleixen l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 i que per tant són
nul·les de ple dret (art. 47.2 de la Llei 39/2015) és del Govern de
la  Generalitat  de  Catalunya,  ja  que  depassa  àmpliament  les
potestats  que  la  legislació  de  règim  local  atorga  als
ajuntaments.  Per  a  un  desenvolupament  de  la  via  de  la
correcció d’ofici pels vicis del Decret 139/2007, vegeu el capítol
11.

E. LA RESPONSABILITAT DELS AJUNTAMENTS.

Hi  hauria,  però,  a  l’hora  de  cercar  responsabilitats,  una
segona interpretació possible del Decret 139/2007 i dels articles
que inviten a complir la Llei 1/1998 i no ho exigeixen perquè
permeten  declinar-ho:  pel  principi  d’autonomia  local,
mencionat  al  preàmbul  del  decret,  es  trasllada  tota  la
responsabilitat de l’incompliment a l’ajuntament que rebutja la
proposta  del  Govern,  ja  que  això  implica  rebutjar  complir
l’article  18.1  de  la  Llei  1/1998,  que és  el  que estableix  que la
toponímia té “com a única  forma oficial  la  catalana,  d’acord
amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans”.
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L’article 5.1 del Decret 139/2007 té un redactat que parafraseja
l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 de forma inequívoca en determinar
que el Govern pot proposar una modificació de nom “quan la
denominació  del  municipi  no  s’adigui  amb  la  toponímia
catalana,  hi  hagi incorreccions lingüístiques  o pugui haver-hi
confusió  amb la  denominació  d’un  altre  municipi”.  D’alguna
manera,  tot  això  fa  què  qui  rebutgi  el  suggeriment  de
rectificació del Govern rebutgi, a la pràctica, l’aplicació de l’art.
18.1  de  la  Llei  1/1998.  Aquest  és  el  vici  inherent  al  Decret
139/2007.

També cal tenir en compte que la pròpia legislació estableix
el procediment pel qual s’ha d’executar l’obligació de l’art. 18.1
de la Llei 1/1998: els punts 2 i 3 del mateix art. 18 de la Llei
1/1998  (que  estableixen  que  la  determinació  dels  noms  dels
municipis i nuclis es regeixen per la legislació de règim local i
que correspon als ajuntaments determinar-los), els articles 30 i
31 del Decret Legislatiu 2/2003 (que estableixen que el nom d’un
municipi només es pot canviar si així ho acorda el ple) i  els
articles 2 i 14 del Decret 139/2007 (que corroboren l’anterior i
afirmen  el  mateix  pels  noms  dels  nuclis)  estableixen  aquest
procediment. I una qüestió procedimental, òbviament, no pot
ser usada per a vulnerar part de la legislació. En altres paraules:
no es pot al·legar que perquè un nom de municipi o nucli només
es pot canviar si ho acorda un ple, per aquest motiu no calgui
que l’ajuntament compleixi l’obligació establerta a la mateixa
Llei  1/1998  sobre  els  requisits  que  ha  de  complir  qualsevol
topònim oficial de Catalunya.

F. L’EXERCICI DEL DRET DE PETICIÓ COM A VIA DE
RECTIFICACIÓ

  Mitjançant  una  instància  adreçada  al  Ple,  exposant  la
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legislació  que  vulnera  i  sol·licitant  que  la  compleixi  sense
dilacions, ja que l’obligació no les admet, es pot demanar que
un  ajuntament,  en  exercici  del  principi  d’autonomia  local,
compleixi l’art. 18.1 de la Llei 1/1998. El dret de petició, sota el
que s’empara qualsevol sol·licitud a un ajuntament, es regula per
l’article 157 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. Cal que la sol·licitud d’adopció d’actes o acords sigui
de la competència de qui la rep. Segons els articles 30.1 i 31 del
DL 2/2003, i l’art. 2.1 del Decret 139/2007, la potestat per a dur a
terme un canvi de denominació d’un municipi (fins i tot si es
vol  entendre  com  a  canvi  de  denominació  una  correcció
ortogràfica, com permet argumentar el precedent que suposa la
Resolució GRI/2935/2012) és del Ple de l’ajuntament, i per tant
es compleix el requisit de l’article 157.1. El silenci administratiu
com a  resposta  a  una  sol·licitud  d’aquesta  naturalesa  tindria
valor  desestimatori  (article  24  de  la  Llei  39/2015,  de
Procediment  Administratiu  Comú),  i  per  tant  equivaldria  a
desestimar una petició que demana el compliment de la llei.
Tenint això en compte,  la postura més raonable seria que el
Govern  de  la  Generalitat  corregís  d’ofici  tota  la  toponímia
oficial. L’administració ha de ser la primera a l’hora de complir
la llei.  El més probable és que els  ajuntaments  incomplidors
vulguin  persistir  en  la  seva  actitud,  perquè  no  tenen  cap
incentiu per a actuar de motu proprio, si vulneren la norma des
de  1998  sense  conseqüències,  ja  que  ningú no  n’ha  exigit  el
compliment. Ja sigui per mandra, per deixadesa, per mala fe o
per no haver de canviar cartells, segells tampons, dominis web,
encapçalaments  de  documents,  etc,  difícilment  aquests
ajuntaments  decidiran  fer  res  diferent  del  que  han  fet  les
darreres  dècades.  El  Govern  hauria  de  fer  innecessari  haver
d’exigir a un ajuntament el compliment de l’art. 18.1 de la Llei
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1/1998  via  l’exercici  del  dret  de  petició.  Per  això  el  Govern
hauria d’actuar d’ofici, com s’argumenta a l’apartat 3.1 que pot
fer, per tal no només de complir la llei de política lingüística,
sinó  per  també  protegir  donar  seguretat  jurídica  a  les
administracions  locals;  com  que  la  problemàtica  afecta
majoritàriament a ajuntaments petits, amb pocs recursos i poc
personal tècnic, si no coneixen l’assumpte en profunditat (i és
molt imbricat) pot semblar-los improbable -o impossible- que
insistir  en  cometre  una  falta  ortogràfica  pugui  ser  il·lícit,
sobretot quan la norma es vulnera de fa dècades.

G.  VULNERACIÓ  DE  DRETS  FONAMENTALS
PROTEGITS PER LA CONSTITUCIÓ.

L’art.  15  de  la  Constitució  estableix  la  protecció  de  la
integritat moral i prohibeix el tracte degradant. La toponímia
oficial no normativa vulnera aquest article 15 de la Constitució,
ja que forçar els ciutadans a escriure incorrectament topònims
en les  seves  relacions amb l’administració,  és  una lesió de la
integritat  moral  de  les  persones  i  constitueix  un  tracte
degradant, ja que se les obliga a escriure topònims amb faltes
ortogràfiques,  com  si  fossin  ignorants  que  desconeixen  les
normes  d’ortografia  del  seu  idioma,  i  això  provoca  un
sentiment  de  vexació  i  d’humiliació.  Haver  d’escriure  un
topònim segons la voluntat arbitrària d’algunes persones que el
van fer oficialitzar amb deturpacions fa dècades, sense atendre
cap principi científic ni tenir en compte res més que la seva
voluntat, i no segons com disposen la norma ortogràfica i la llei
és,  sense  cap  mena  de  dubte,  una  imposició  humiliant.
Justament  per  aquest  motiu  i  amb  aquest  objectiu  el
franquisme desnormativitzà tota la toponímia de Catalunya el
1939 (que havia estat oficialitzada amb les formes normatives el
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1933 pel Decret de la Conselleria de Governació, BOGC núm.
119,  de  14/11/1933).  Ja  a  l’abril  del  1938  el  govern  franquista
derogà  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  i  abolí  la
Generalitat (BOE n. 534, 08/04/1938, p. 6674), i aquesta fou la
base per a retornar a les grafies prenormatives dels topònims
catalans.  Actualment,  el  manual Ortografia  catalana,  de
l’Institut  d’Estudis  Catalans,  que  recull  les  normes
ortogràfiques de la llengua catalana, assenyala com a exemples
de faltes ortogràfiques les formes toponímiques “Cabacés” (pàg.
54) i  “Figaró” (pàg. 76). Ambdues són les formes oficials dels
topònims dels municipis de Cabassers i el Figueró i Montmany.
Resulta evident, doncs que obligar els ciutadans a usar formes
oficials incorrectes, en alguns casos fins i tot significades com a
exemples  de  faltes  ortogràfiques  al  manual  d’ortografia  de
l’idioma, contravé les disposicions de l’art. 15 de la Constitució,
que  garanteixen  la  integritat  moral  i  prohibeixen  el  tracte
degradant a les persones.

H. LA IMPOSSIBILITAT D’UNA CONSULTA POPULAR
NO REFRENDÀRIA

Tampoc no hi ha base jurídica per a convocar una consulta
popular  no  refrendària,  per  tal  que  els  empadronats  en  un
municipi es pronunciïn sobre la fixació gràfica d’un topònim.
Aquesta  tasca,  recordem-ho,  està  reservada  exclusivament  a
l’IEC per  l’art.  18.1  de  la  Llei  1/1998.  A  més,  la  Llei  8/1991,
reconeix l’autoritat lingüística només a l’IEC. La Llei 10/2014,
de  26  de  setembre,  de  consultes  populars  no  refrendàries  i
altres formes de participació ciutadana, estableix a l’art. 1.1 que
els ajuntaments només poden convocar consultes sobre el seu
àmbit  competencial.  És  evident  que  la  fixació  gràfica  dels
topònims i  l’autoritat  lingüística  estan  reconegudes  només  a
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l’IEC, per la legislació citada més amunt, i no als ajuntaments, i
que  per  tant  aquests  no  poden  convocar  consultes  sobre
aquesta matèria, ja que no en tenen les competències. A banda,
l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 estableix una obligació, i tampoc no
es pot sotmetre a consulta si un ajuntament ha de complir o no
la llei: l’ha de complir obligatòriament pel principi de legalitat
de l’administració pública (art. 103 de la Constitució). Però aquí
hi ha més impediments que fan una consulta així impossible de
convocar:  l’art.  11.5  de  la  Llei  10/2014  diu  que  no  es  poden
formular consultes que puguin afectar, limitar o restringir els
drets  i  les  llibertats  fonamentals  de  la  secció  primera  del
capítol II del títol I de la Constitució. L’art. 15 de la Constitució
queda enquadrat dintre d’aquest títol I del capítol II, i això fa
impossible  convocar  una  consulta  popular  no refrendària,  ja
que implicaria pronunciar-se sobre els drets que garanteix.

Per  acabar-ho  de  reblar,  una  consulta  d’aquestes
característiques apuntaria cap a un escenari incompatible amb
l’art.  9.3  de  la  Constitució,  que  estableix  que  tot  acte
administratiu  dels  òrgans  de  l’Estat  ha  d’estar  sotmès  a
l’ordenament  jurídic  vigent,  per  a  evitar  l’arbitrarietat  de  la
voluntat  de  les  persones.  No  hi  ha  millor  mostra  d’aquesta
arbitrarietat  que  vol  evitar  l’art.  9.3  de  la  Constitució  que
preguntar sobre el gust, preferències personals i  voluntat del
públic  sobre  una  matèria  que  ha  de  ser  com regula  la  Llei
1/1998.  Seria  absurd,  a  més,  fer  votar  l’ortografia:  no es  pot
preguntar a ningú si prefereix que el topònim del lloc on viu
s’escrigui correctament, o si en canvi vol que es faci amb faltes
ortogràfiques.

Hi ha un altre impediment, que sorgeix de la mateixa llei
que regula aquest tipus de consultes, que impossibilita sotmetre
a consulta popular no refrendària l’obligació legal d’adaptar la
grafia oficial d’un topònim a la norma de l’idioma. L’article 21.1

52



de  la  Llei  10/2014  diu  literalment:  “La  campanya  i  el  debat
públic tenen per finalitat facilitar la informació i el contrast de
posicions sobre l’objecte de la consulta i demanar el suport a les
persones  legitimades  per  a  participar-hi”.  Com,  i  sota  quins
criteris, podria demanar-se suport per una de les dues opcions,
la  que  defensaria  mantenir  incorreccions  lingüístiques  que
contradiuen el que disposa la llei 1/1998, a la grafia oficial del
topònim?  I  encara,  si  es  pretengués  que  la  pregunta  fos  un
subterfugi que no preguntés directament sobre les grafies sinó
sobre  l’inici  del  procediment,  caldria  entrar  al  fons  de  la
qüestió pel que disposa aquest mateix article 21.1: iniciar, o no,
un  procediment  per  a  fer  què?  Com  resulta  evident,  és
impossible defugir el fons de la qüestió, que en una consulta
plantejada en  aquests  termes  seria  preguntar  sobre  si  qui  és
convocat  a  expressar-se  prefereix  una  grafia  lingüísticament
correcta o una d’incorrecta com a forma oficial d’un topònim.
S’acabaria preguntant, finalment, fos quin fos el plantejament,
sobre si cal o no complir l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, i sobre si cal
o no fer cessar les vulneracions als drets protegits per l’art. 15 de
la Constitució.

I. ALTRES VULNERACIONS DE DRET QUE CAUSA LA
TOPONÍMIA OFICIAL NO NORMATIVA.

Addicionalment,  la  toponímia  oficial  no  normativa  causa
altres perjudicis i vulneracions del dret:

a) El Decret 133/2020, de 17 de novembre, sobre l’establiment
i  l’ús  de  la  toponímia  i  sobre  la  Comissió  de  Toponímia  fa
obligatori  l’ús  dels  topònims oficials  a Catalunya (als  àmbits
que regulen els arts. 4, 5, 6 i 8), amb el supòsit que tots “tenen
com a única forma oficial la catalana” (art. 2). Tanmateix, els
topònims que són oficials amb formes no normatives generen
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frau de llei,  ja que el Decret 133/2020 fa obligatori l’ús de les
seves formes oficials, tot i no complir l’art. 18.1 de la Llei 1/1998.
El  frau de llei  es  genera perquè s’aconsegueix el  contrari  del
propòsit  del  Decret  133/2020,  que  és  protegir  la  toponímia
catalana  i  garantir-ne  l’ús.  Amb els  topònims  amb
incorreccions  lingüístiques  passa  que  unes  formes  no
normatives  es  veuen  emparades  per  una  protecció  i  una
obligatorietat que no els correspon, com deixa clar l’art. 2.1, que
especifica que els noms dels municipis tenen com a única forma
oficial la catalana, abans de desplegar la resta de l’articulat, que
fa referència a oficialitat i obligatorietat d’ús. L’article 2.1 del
Decret  133/2020  fa  que,  en  realitat,  el  fet  que  topònims  no
normatius siguin oficials quedi fora de la legalitat (com ho fan
també  els  arts  2  i  18.1  de  la  Llei  1/1998),  i  no  corregir  la
toponímia oficial no normativa és el que provoca el frau de llei,
en  fer  beneficiària  aquestes  formes  impròpies  de  totes  les
garanties que el mateix decret proporciona a les formes oficials
dels  topònims,  amb  el  pressupòsit  que  són  normatives  i
catalanes.  Una  altra  contradicció  que  es  genera  és  que
l’aplicació d’aquest decret obliga a cometre faltes ortogràfiques
als àmbits que regula, si s’escriu, en el seu marc, qualsevol dels
topònims oficials no normatius que encara hi ha a Catalunya.

b) Vulnera les disposicions de l’ONU i la UNESCO per a la
protecció de la toponímia com a bé cultural immaterial de la
humanitat, esmentades al preàmbul del Decret 133/2020, i sobre
les quals es fonamenta el mateix decret: vulnera la Resolució
IX/4  de  la  IX  Conferència  de  les  Nacions  Unides  sobre  la
normalització dels noms geogràfics (2007), que considera que
els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial de
la  humanitat  i  que  s’han  d’inventariar,  protegir  i  promoure
s’acord amb la Convenció de la UNESCO per a la Salvaguarda
del  Patrimoni  Cultural  Immaterial,  de  17  d’octubre  de  2003.
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Com  afirma  el  preàmbul  del  Decret  133/2020:  “la  resolució
esmentada s’ha d’emmarcar per la contribució més àmplia dels
organismes  especialitzats  de  l’ONU  a  l’estandardització  dels
noms  geogràfics  i  la  protecció  del  pluralisme  lingüístic  en
aquest  àmbit.  En  el  marc  del  Consell  d’Europa,  s’inclouen
referències a la protecció de la toponímia en la Carta europea
de les llengües regionals o minoritàries de 1992 (article 10.2.g),
d’aplicació  a  la  llengua  catalana  segons  l’instrument  de
ratificació del tractat, i el Conveni marc per a la protecció de
les minories nacionals de 1995 (article 11.3)”. La salvaguarda de
la toponímia també és reconeguda, a la legislació espanyola, a
l’art. 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial.

c) Vulnera l’art. 20 de la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea i l’art. 14 de la Constitució, que estableixen que
totes  les  persones  són  iguals  davant  la  llei.  Els  qui  estan
empadronats  en  municipis  i  nuclis  de  població  amb formes
toponímiques que no respecten l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 veuen
que  pel  Decret  133/2020 han d’utilitzar  topònims incorrectes
perquè són oficials (tot i ser-ho en contra de la Llei  1/1998).
Així  doncs,  legislació  pensada  per  a  un  ús  homogeni  de  la
toponímia acaba causant efectes diferents segons si les persones
estan empadronades en municipis amb topònims oficials que
respecten  l’art.  18.1  de  la  Llei  1/1998  o  no:  mentre  que  la
legislació  garanteix  a  tothom  un  ús  dels  topònims  sense
incorreccions,  als  empadronats  als  municipis  i  nuclis  amb
formes oficials no normatives els garanteix el contrari.

J. LEGISLACIÓ CITADA
-Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
-Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, 
1992.
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-Convenció de la UNESCO per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial, de 17 d’octubre de 2003.
-Resolució IX/4 de la IX United Nations Conference on
the Standardization of Geographical Names (2007).
-Constitució espanyola.
-Carta Europea de Autonomía Local. Hecha en 
Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
-Instrumento de ratificación del Convenio-marco para 
la protección de las Minorías Nacionales (número 157 
del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 1 de 
febrero de 1995.
-LLEI 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística 
de l’Institut d’Estudis Catalans.
-LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
-DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
-LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana.
-Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
-DECRET 74/1982, de 18 de març, que fa referència al 
canvi de nom del municipi de Torrebeses pel del seu 
origen català, que és Torrebesses.
-DECRET 75/1982, de 18 de març, que fa referència al 
canvi de nom del municipi de Granadella pel del seu 
origen català, que és la Granadella.
-DECRET 397/2004, de 5 d’octubre, pel qual es denega 
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el canvi de nom del municipi de Josa i Tuixén pel de 
Josa i Tuixent.
-DECRET 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de 
Catalunya.
-DECRET 133/2020, de 17 de novembre, sobre 
l’establiment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió 
de Toponímia.
-RESOLUCIÓ GRI/2935/2012, de 27 de desembre, per 
la qual es dona conformitat al canvi de nom del 
municipi de Roda de Barà, que passa a denominar-se 
Roda de Berà.
-ACORD GOV/72/2016, de 7 de juny, pel qual es 
denega el canvi de nom del municipi de la Torre de 
Cabdella pel de la Torre de Capdella.

K.  Llista  de  municipis  amb  incorreccions  a  les  formes
oficials dels seus topònims:

Cabacés [forma castellana, imposada pel franquisme]
Capmany [forma no normativa, imposada pel franquisme]
Castell-Platja d’Aro [forma no normativa]
Figaró-Montmany [forma no normativa]
Lladó [forma no normativa, imposada pel franquisme]
Massanes [forma no normativa]
Navàs [forma no normativa]
Rialp [forma no normativa, imposada pel franquisme]
Torrelavit [forma no normativa]
Forallac [forma no normativa]
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Per a determinar si una forma toponímica és una imposició
franquista o no, la base és el BOGC, n. 119, 14/11/1933, p. 991 i
ss.,  que  conté  la  llista  de  noms  oficials  dels  municipis  de
Catalunya  aprovada  el  1933;  a  la  primera  columna  d’aquesta
llista  hi  ha  les  formes  oficials  usades  abans  de  la
normativització  dels  topònims,  a  les  quals  retornà  el
franquisme.

A  l'apèndix  4  hi  trobareu,  a  més,  la  llista  de  nuclis  i
disseminats  de  població  amb denominacions que tampoc no
s'ajusten a la llei.
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11. L'actuació d'ofici per part del Govern 

La LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, diu a
l’article 18.1 que “Els topònims de Catalunya tenen com a única
forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística
de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d’Aran,
que tenen l’aranesa”.  I  a l’apartat 2 del mateix article,  que la
determinació de la denominació dels municipis es regeix per la
legislació  de  règim  local.  Aquesta  legislació  són  el  Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 139/2007, de 26 de
juny, que desenvolupa el procediment establert a l’article 31 del
DL 2/2003 sobre el procediment de canvi de denominació dels
municipis.

El  DECRET LEGISLATIU 2/2003,  de  28 d’abril,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya  regula,  als  articles  30  i  31  (aquests  modificat
lleugerament  en  els  apartats  1,  2  i  3  per  l’art.  19  de  la  Llei
16/2015,  del  21  de  juliol),  el  procediment  per  al  canvi  de
denominació d’un un municipi.  És important subratllar això:
aquesta  legislació  parla  de canvi.  L’article  30.2  diu  que  el
Govern “pot proposar als municipis les rectificacions de nom
que  consideri  convenients”,  sense  especificar  si  els  motius
d’aquesta proposta de rectificació són lingüístics o no. L’única
referència a incorreccions lingüístiques es troba a l’article 31.3
del  mateix  Decret  Legislatiu  quan,  referint-se  a  una nova
denominació acordada  per  un  ajuntament,  estableix  que  si
“conté incorreccions lingüístiques o no s’adiu amb la toponímia
catalana”, la decisió definitiva sobre el canvi de denominació
correspon al  Govern  “amb informe previ  de  les  institucions
científiques idònies”.

El DECRET 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya,
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desenvolupa el procediment de canvi establert a l’article 31 del
DL 2/2003. Insisteix que la denominació d’un municipi només
es  pot canviar per  acord  del  seu  ajuntament  (art.  2.1)  i  que
l’Institut  d’Estudis  Catalans  ha  d’assistir  els  ajuntaments
interessats que ho sol·licitin per a elaborar la proposta de nova
denominació.  Els  arts.  2,3  i  2.4  regulen  el  procediment  de
l’acord municipal per al canvi de denominació d’un municipi i
la  tramitació  posterior.  L’article  3  regula  les  funcions  de
supervisió que ha de dur a terme l’Institut d’Estudis Catalans
per  tal  de  validar  o  no  l’acord  municipal  sobre  la nova
denominació (art. 3.2). I l’article 4 estableix el procediment de
resolució  de  l’expedient  de  canvi  de  nom,  contemplant
l’aprovació  per  silenci  administratiu  a  l’art.  4.6  encara  que
l’acord  de  canvi  de  nom  no  s’adigui  al  pronunciament  de
l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest apartat contradiu l’art. 18.1
de la Llei 1/1998, i per tant, pel principi de jerarquia normativa,
el Decret no pot vulnerar ni contradir el que estableix aquella
Llei.

L’art. 5.1 suposa una contradicció parcial de l’art. 18.1 de la
Llei  1/1998,  ja  que contempla que el  Govern pugui proposar
una rectificació de nom a un municipi si aquesta no s’adiu amb
la toponímia catalana o si hi ha incorreccions lingüístiques. La
llei no es proposa que es compleixi, sinó que s’executen els seus
efecte,  i  per  tant  no  hauria  de  ser  una  proposta  el  que  es
contempla,  sinó  una  rectificació  d’ofici.  Els  articles  5.2  i  5.3
contemplen  el  pronunciament  de  l’ajuntament  afectat  i  la
tramesa posterior al Govern, però novament es produeix una
contradicció amb l’art. 18.1 de la Llei 1/1998: no és necessari el
pronunciament de l’ajuntament per a complir el que estableix
aquella Llei.

L’article  6  confereix  als  ajuntaments  unes  potestats  que
contradiuen un altre cop l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, i per tant
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resten  invalidats  per,  novament,  el  principi  de  jerarquia
normativa:  el  6.2 contempla el silenci de l’ajuntament com a
motiu de denegació de la rectificació proposada pel Govern, i el
6.3 faculta l’ajuntament a prendre un acord desfavorable a la
proposta de rectificació, que a la pràctica esdevindria, si això
fos vàlid, la facultat de vulnerar l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, cosa
que resulta impossible.

L’article 14 regula la determinació de la denominació de les
entitats i dels nuclis de població dels municipis, que correspon
al  seu  ajuntament.  L’article  14.2  fa  una  distinció  entre
determinació i canvi de denominació de les entitats i  nuclis,
però  és  molt  ambigu  en  els  procediments:  estableix  que  la
determinació  o  canvi  de  denominació  s’inicia  per  dectet
d’alcaldia amb una memòria que justifiqui la proposta, i que cal
l’informe  de  l’IEC,  que  l’ha  de  metre  en  el  termini  de  dos
mesos.  L’art.  14.3  afegeix que el  ple s’ha de pronunciar en el
termini de tres mesos i que l’acord s’ha de notificar al Govern, i
que si no ho fa dintre d’aquest temps, l’expedient s’ha d’arxivar.
No aclareix què passa si la proposta és contrària al criteri de
l’IEC, tot i que pel principi de jerarquia normativa un altre cop,
ens hem de cenyir al que disposa el tantes vegades citat art. 18.1
de la Llei 1/1998.

L’art. 15 regula la rectificació de noms d’entitats i nuclis de
població, i comet el mateix error que l’art. 5.1: el Govern pot
proposar  canvis  a  les  denominacions  de  les  seves  entitats  i
nuclis  de  població  “per  tal  que  s’adeqüin  a  la  toponímia
catalana”.  Un  altre  cop,  és  improcedent proposar que  es
compleixi una Llei, i el que cal fer és executar-la. Els arts. 15.2 i
15.3 no són d’aplicació perquè contradiuen, un altre cop, l’art.
18.1 de la Llei 1/1998.

En resum: el Decret Legislatiu 2/2003 només parla de canvis
de  denominacions,  enteses  com  a noves  denominacions.
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Corregir un error lingüístic d’un topònim no es pot interpretar,
en  cap  cas,  com  canviar  la  denominació  del  municipi.  Els
decrets més primerencs de modificacions de noms de municipis
catalans, del 1982, fan una diferenciació explícita i natural dels
conceptes de canvi de nom i rectificació: “Atès que no es tracta
d’un canvi de nom en el sentit de substituir-lo per un altre de
nou o estrany, sinó de fixar el que correspon a una correcta
grafia  catalana”  (Decret  74/1982  i  75/1982,  DOGC  220,
05/05/1982, pàgs. 1034-1035).

De  tots  els  topònims  oficials  no  normatius  que  hi  ha  a
Catalunya,  l’únic  que  sí  que  implicaria  un  canvi  de
denominació per a ser corregit és el de Forallac, creat a partir
de  l’agrupació  de  a  primera,  segona  i  tercera  síl·laba,
respectivament,  dels  noms de lloc de  Fontenta,  Peratallada i
Vulpellac.  Per  contra,  canviar Lladó per  Lledó, Cabacés  per
Cabassers, Capdella per Cabdella, Rialp per Rialb,Tuixent per
Tuixén, etc, no és canviar el nom del municipi, sinó corregir
errors lingüístics.

La normativa que preveu la rectificació és el Decret 139/2007
als articles 5 i 6 per als municipis, i 14 i 15 per a les entitats i
nuclis  de  població.  Per  a  corregir  els  errors  lingüístics  dels
topònims  caldria,  només,  eliminar  d’aquests  articles  la
proposta que  pot  fer  el  Govern  als  ajuntaments  afectats,  i
convertir-la  en una correcció  d’ofici  a sol·licitud de l’Institut
d’Estudis Catalans, que és qui té l’autoritat lingüística per la
Llei 8/1991, de 3 de maig, i a qui se li reconeix plena potestat
per a la determinació de la forma oficial dels topònims catalans
segons  la  seva  normativa  lingüística,  a  l’art.  18,1  de  la  Llei
1/1998.  I  probablement  no  calgui  ni  això,  perquè  tenint  en
compte  el  principi  de  jerarquia  normativa,  les  disposicions
relatives  a  la  rectificació  del  Decret  139/2007  queden
invalidades  perquè  contradiuen  directament  el  contingut  de
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l’art.  18.1  de  la  Llei  1/1998  (el  compliment  d’una  llei  no  es
proposa, sinó que s’executa), i el Govern podria procedir a dur
a terme d’ofici les correccions necessàries als topònims oficials
que  contenen  incorreccions  lingüístiques  en  compliment  de
l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, i corregir les inscripcions ja fetes al
Registre  del  sector  públic  de  Catalunya  (regulat  pel  Decret
95/2015,  de 9 de juny),  amb les denominacions correctes que
l’IEC ja avala de fa anys en múltiples informes elaborats per les
Oficines d’Onomàstica. Al cap i a la fi, tots aquests topònims
amb incorreccions ja estan identificats al Nomenclàtor Oficial
de  la  Toponímia  Major  de  Catalunya amb  un  asterisc  (*),
justament per a indicar que es tracta de formes no normatives,
que  no  s’ajusten  al  criteri  de  l’IEC  (i  que  per  tant  no
compleixen l’art. 18.1 de la Llei 1/1998), i dels quals l’IEC ja n’ha
emès  informes  tècnics  mitjançant  les  seves  Oficines
d’Onomàstica. D’acord amb l’article 47.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, la inscripció al registre d’aquestes
formes  no  normatives  és  nul·la  de  ple  dret.  De  fet,  aquesta
oficialtizació,  arbitrària  en  tant  que  no  s’ajusta  a  dret,  és
subjecta al principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders
públics, contemplat a l’art. 9.1 de la Constitució espanyola, pel
qual aquestes actuacions administratives han de ser declarades
il·legals.

Es tracta, doncs, de fer una revisió dels topònims inscrits al
Registre del sector públic de Catalunya i de corregir els  que
presentin formes incorrectes segons el Nomenclàtor. Un cop fet
això, només cal notificar als ens locals i als seus dependents les
correccions  efectuades,  fent-los  saber  que  a  partir  d’aquell
moment  han  d’utilitzar  aquella  denominació  oficial,  d’acord
amb el que disposa el Decret 133/2020, de 17 de novembre, sobre
l’establiment  i  l’ús  de  la  toponímia  i  sobre  la  Comissió  de
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Toponímia. Aquesta és, també, la manera d’acabar amb el frau
de llei que suposa que toponímia oficial no normativa rebi les
prerrogatives, proteccions i obligatorietat d’ús d’aquest Decret
133/2020 sense merèixer-les, per no ser correcta.

Per a major claredat, també es podria fer les rectificacions
legislatives necessàries per tal d’unificar la normativa referent
als  canvis  de  denominació  i  rectificacions  de  topònims,
derogant  la  legislació  de  rang  inferior  que  contradiu  la
superior, per tal que no calgui analitzar amb el prisma de la
jerarquia  normativa  cada article  de  la  legislació actual  per  a
veure si és o no d’aplicació. Però en definitiva, la resposta a la
pregunta que formula el títol d’aquest text és que sí, i que a més
ho  pot  fer  immediatament,  amb  la  legislació  que  ja  té
disponible.  És  més,  segons  aquesta  lectura  de  les  normes,  el
Govern ha de dur a terme aquestes rectificacions, per tal de
complir l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
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12. Preguntes freqüents sobre el topònim Cabassers

1) Per què és incorrecta la forma Cabacés?
La forma  Cabacés no respon a la tradició documental més

antiga que recull el topònim, del segle XII. Les primeres formes
foren  Avicabescer  i  Avincabacer.  La  forma  correcta  del
topònim  ha  de  recollir  la  R  etimològica  que  apareix  a  les
formes del segle XII.

2) És  veritat  que  Cabacés és  la  forma  tradicional  del
topònim?

No és cert.  La forma  Cabacés és moderna,  va aparèixer a
mitjans del segle XVIII, a partir del decret de Nova Planta. Va
ser una imposició del règim borbònic.

3) Per tant, la forma Cabacés és una castellanització?
Sí,  així  és.  El  geògraf  de  la  Universitat  de  Lleida  Jesús

Burgueño estudià la castellanització dels topònims catalans en
un article  publicat el 2017, i conclou que “una castellanización
ortográfica  más  evidente  es  la  pérdida  de  ss,  pasando  a  s
(Llusanés, Mollerusa) o a c (Cabacés)88”. El llibre d’estil del diari
ABC, en una taula d'equivalències  de noms en castellà per a
topònims catalans, indica “Cabassers” a la columna de “nombre
vernáculo” i “Cabacés” a la columna de “nombre castellano”89.
L’edició espanyola de la Wikipedia, a l’entrada  "Cabacés",  diu
que és “uno de los pocos municipios de Cataluña que tienen el
topónimo oficial en castellano”.

4) Per què Cabassers és la forma correcta del nom?
Perquè  respecta  l’etimologia,  la  tradició  documental  i  les

normes ortogràfiques de la llengua catalana. El gentilici, derivat
del nom, és “cabasserol” i “cabasserola”, i reflecteix la R muda
que  ha  de  contenir  l’arrel,  és  a  dir,  el  topònim.  Els  primers

88 Burgueño, 2017: 644.
89 Vigara, 1993: 145
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documents que esmenten el nom de la població ho fan amb
formes  que  inclouen  aquesta  R.  I  finalment,  l’ortografia
estableix que el so fricatiu alveolar sord es representa amb SS
en posició  intervocàlica  quan la  paraula  ha  arribat  al  català
mitjançant una llengua diferent del llatí. El prefix àrab Avi- de
les  primeres  formes  documentades  durant  la  conquesta
cristiana deixen clar que el  nom de lloc va arribar al  nostre
idioma  mitjançant  l’àrab.  L’Institut  d’Estudis  Catalans  avala
exclusivament aquesta forma.

5) Se’m fa estranya la terminació en -ERS, sembla que s’hagi
de pronunciar la R.

Pronuncies la R quan dius Granollers,  Argelers,  Llinars o
Farners? Oi que no? Doncs amb Cabassers passa el mateix.

6) Hi  ha  algun  argument  per  a  defensar  la  correcció
lingüística de la forma Cabacés?

Ni  un  de  sol.  I  si  algú  te’n  volgués  donar,  mentiria  i
t’enganyaria. Per això no en trobaràs cap.

7) És  cert  que  l’Ortografia  catalana cita  “Cabacés”  com a
exemple d’error?

Sí, l’obra de referència que recull les normes d’ortografia del
nostre idioma cita la forma “Cabacés” com a exemple d’error, a
la pàgina 54 de l’edició més recent, feta el 2017.  Tenir com a
nom  oficial  una  forma  amb  faltes  ortogràfiques  perjudica
l’honorabilitat  del  municipi.  Mantenir  la  forma  incorrecta
“Cabacés” és insostenible. 

8) És Cabacés una excepció a la norma?
No, “Cabacés” no és cap excepció a la norma. Les excepcions

són  recollides  específicament  al  manual  d’ortografia  de
l’idioma.  Per  exemple,  en  l’ús  d’apòstrof,  l’article  la no
s’apostrofa en el topònim la Haia (per a no crear confusió amb
el  nom  propi  Laia).  El  manual  d’ortografia  recull
específicament  les  excepcions  (per  exempla,  la referent  a  la
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Haia és  a  la  pàgina  108).  En  canvi,  el  mateix  manual  recull
específicament, i així ho assenyala a la pàgina 54, que “Cabacés”
és un error.

9) I la forma Cabacers?
La forma Cabacers va ser defensada per Enric Moreu-Rey i

Vicenç  Biete  la  dècada  de  1980.  Tot  i  que  respecta  la  R
etimològica,  que  sonoritza  el  gentilici  (cabasserol),  no  té  en
compte la norma ortogràfica sobre el so fricatiu alveolar sord
en  posició  intervocàlica  en  paraules  arribades  al  català
mitjançant llengües diferents al llatí. No hi ha cap motiu per a
voler ignorar les normes d’ortografia.

10) I el gentilici cabacerol d’on surt?
El gentilici  cabacerol  surt de l’intent de justificació fallida

de la forma  Cabacés.  Escriure el  gentilici  com a  cabacerol o
cabacerola,  i  no  com  a  cabasserol  o  cabasserola,  és  la
constatació i el reconeixement que a la forma Cabacés li manca
una R etimològica, que apareix sí o sí a qualsevol forma del
gentilici, encara que s’insisteixi a voler-la escriure amb C i no
amb  SS.  Cabacerol és  la  prova  que  la  forma  Cabacés no
respecta ni l’etimologia ni la tradició del nom.

11) Si la forma correcta del topònim fos Cabacés, el gentilici
quin hauria de ser?

Qualsevol que no contingués una R. Per exemple,  cabaçol,
cabacenc o  cabacesol.  En  canvi,  és  sabut  de  tothom que  el
gentilici és cabasserol i cabasserola, formes que sonoritzen una
R etimològica que ha de representar-se al nom del qual deriven.
Fins  i  tot  escriure  el  gentilici  incorrecte  cabacerol és  un
reconeixement d’aquesta R etimològica.

12)  Canviar  la  forma oficial  de  Cabacés per  Cabassers  és
canviar el nom del poble?

No. Canviar el nom del poble seria anomenar-lo de forma
completament diferent. Per exemple, Vallclara (i tindria sentit,
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perquè s’ho  va  dir  durant uns  anys  al  segle  XII).  Canviar  la
forma de Cabacés per la de Cabassers no és canviar el nom del
poble, és corregir faltes ortogràfiques.

13)  Tenen  càrrega  ideològica,  les  formes  Cabassers  i
Cabacés?

La  forma  Cabassers  va  ser  feta  oficial  el  1933,  durant  la
Segona República. La mesura no va respondre a cap ideologia,
sinó a  la  voluntat  de  fer  el  que fan tots  els  països  del  món:
escriure els seus noms de lloc segons les normes del seu idioma.
Tanmateix, els  crims i les injustícies comeses a la rereguarda
republicana  a  partir  del  1936,  amb l’esclat  de  la  guerra  civil
espanyola, pot fer que hom vulgui associar, sense fonament, la
forma Cabassers a aquells excessos totalment condemnables. En
canvi, la forma  Cabacés s’ha imposat sempre en moments de
pèrdua  de  llibertats  de  Catalunya  i  de  repressió  contra  la
llengua catalana, com són després del decret de Nova Planta de
1715, i la dictadura franquista.

14) Què va passar durant el franquisme?
El 1939, el govern franquista va revertir la normativització

de la toponímia catalana feta per la Generalitat el 1933,  i  va
tornar a castellanitzar els noms. Al Priorat les grafies afectades
foren les de Capsanes (Capçanes), Ciurana (Siurana), Lloá (el
Lloar), Marsá (Marçà), Molá (el Molar), Vilella Baja (la Vilella
Baixa)  i  Cabacés  (Cabassers).  Tots  aquests  municipis  han
recuperat la seva forma normativa com a oficial, a excepció de
Cabassers, que encara manté com a oficial la forma imposada
pel franquisme el 1939.

15) Per què, doncs, és encara oficial la forma Cabacés i no la
forma Cabassers?

Perquè el 1980 hi hagué una reunió al bar on els assistents,
sense  suficient  formació  lingüística  per  a  entendre  de  què
parlaven,  van  decidir  votant,  contra  el  criteri  de  la  màxima
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institució científica del país, l’Institut d’Estudis Catalans, com
s’havia  d’escriure  un  topònim  català.  L’ensenyament  de  la
llengua catalana va estar prohibit durant el franquisme, i per
tant, aquella generació que el 1980 decidí votant com s’havia
d’escriure  el  topònim,  no  havia  rebut,  majoritàriament,
formació en el  seu propi  idioma.  Aquella  gent,  entre qui  hi
havia els nostres avis (i potser pares si ja tens certa edat), van
ser víctimes, no botxins. La dictadura els va impedir conèixer el
seu propi  idioma,  i  de bona fe van voler  resoldre  el  que no
sabien,  votant.  I  es  van  equivocar,  perquè  les  qüestions
científiques  no  es  decideixen  en  votacions,  sinó  que  es
demostren o es descarten amb evidències.

16) De totes maneres, per què no s’ha de poder votar com
s’escriu una paraula?

Les normes de l’idioma en regulen l’escriptura per tal de fer-
lo intel·ligible. Si posem en dubte la norma per a una paraula,
l’haurem de posar en dubte per a totes i generarem el caos. Si
no qüestionem que paraules com fusters, ferrers, olivers, diners,
etc contenen una R que no se sonoritza però sí que ho fa en
mots derivats (fusteRia, ferreteRia, oliveRar, dineRal), tampoc
no hi ha cap motiu per a qüestionar la R sorda de Cabassers,
que sí que se sonoritza al derivat (cabasseRol). Votar com s’ha
d’escriure  una  paraula,  tenint  el  nostre  idioma  normes
ortogràfiques i gramaticals,  és  tan absurd com voler votar el
resultat d’una suma: el resultat o és correcte, o és incorrecte,
però no pot decidir-se per votació. Pretendre que el públic voti
com s’escriu una paraula és un disbarat.

17)  Però  Cabassers  no  és  dels  qui  hi  vivim?  Per  què  no
podem votar com escriure el nom?

Si la gent que viu a Cerdanyola del Vallès decidís que el nom
oficial  de  la  seva  ciutat  s’ha  d’escriure  com  durant  el
franquisme, és a dir,  Sardañola, tu què faries? L’escriuries amb
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aquesta aberració, o el continuaries escrivint bé? Un nom de
lloc  no  pertany  als  qui  viuen  en  aquell  lloc,  sínó  a  tota  la
comunitat lingüística, a la que parla l’idioma al qual correspon
aquell nom. En un altre exemple, si la gent de Lleida decidís
que el nom oficial ha de ser Lérida, i els de Girona votessin que
ho volen escriure Gerona, tu com ho escriuries? Doncs amb la
resposta que t’has donat, t’acabes de respondre com qualsevol
altra  persona  pot  entendre  que  es  vulgui  escriure  Cabassers
oficialment com Cabacés.

18)  Quan  es  canviï  la  forma  oficial  a  Cabassers,  estarà
prohibit escriure Cabacés?

De  cap  manera.  La  forma  oficial  és  la  que  fa  anar
l’administració.  Individualment,  tothom  pot  escriure  com  li
sembli. Si no vols escriure “Cabassers” no t’obligarà ningú a fer-
ho, ni ningú et prohibirà escriure “Cabacés”. Ara bé, les vegades
que et  dirigeixis  a  l’administració hauràs  d’utilitzar  la  forma
oficial, com passa ara. Tot i que després del canvi, l’oficial serà
la correcta.

19) Llavors, si la forma oficial només és per a comunicar-se
amb l’administració, què hi fa si és Cabacés o Cabassers?

Tenint  com  a  forma  oficial  del  nom  la  incorrecta  de
Cabacés,  s’obliga els  ciutadans a cometre faltes  ortogràfiques
quan s’adrecen a l’administració, ja que per a fer-ho han de fer
anar la forma oficial del nom. Això és una vulneració de drets
lingüístics,  ja  que no es  pot  obligar  legalment a ningú a  fer
faltes  d’ortografia,  i  ara  és  el  que  està  passant.  I  això  ho
provoquen les administracions que haurien de vetllar pels drets
lingüístics dels ciutadans, en lloc d’obligar-los a fer faltes. Per a
resoldre aquesta situació cal que la forma oficial del topònim
sigui  la  que  s’adapta  a  la  normativa  de  l’idioma,  és  a  dir,
Cabassers.
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20) I la cooperativa, haurà de canviar el nom de la marca del
seu oli, “Baronia de Cabacés”?

No.  El  nom  “Baronia  de  Cabacés”  és  només  una  marca
comercial registrada. Parlem de corregir un topònim, no una
marca d’una empresa privada, utilitzada per a comercialitzar un
oli.

21) La forma Cabassers, ha estat mai oficial?
Sí, del 1933 al 1939, i del 1983 al 1989. Al 1933 la Generalitat

va  demanar  a  la  Secció  Filològica  de  l’Institut  d’Estudis
Catalans  que  normativitzés  la  toponímia  catalana  segons  les
regles de l’idioma, i féu oficials els topònims d’aquella manera.
El 1939 el franquisme va desfer el que s’havia fet, i tornà a les
formes castellanitzades: Tarrasa i no Terrassa, Sardañola i no
Cerdanyola, Roquetas i no Roquetes, Cabacés i no Cabassers,
etc.  El  1983,  la  Generalitat  tornà  a  fer  oficials  les  formes
normativitzades el 1933, però a Cabassers, aquella generació no
ho entengué i  volgué conservar  la  forma  Cabacés pensant-se
que era la “tradicional”.  En aquella època el  coneixement no
estava tan difós  com ara.  Es  van equivocar,  però  amb tot  la
Generalitat acceptà el canvi, mitjançant silenci administratiu,
el 1989.

22) A tot això, què hi diu l’administració?
Doncs  Optimot,  el  servei  de  consultes  lingüístiques  de  la

Secretaria  de  Política  Lingüística  de  la  Generalitat  de
Catalunya, diu que  “en usos no oficials es recomana fer servir
sempre  la  forma  normativa,  és  a  dir,  la  forma  correcta
lingüísticament”. En altres paraules: que la forma oficial es faci
anar només per a envair coses a l’administració, i que per a la
resta s’utilitzi la forma correcta.

23) I la llei, què hi diu?
Moltes  coses. Al capítol  10 d'aquest  estudi  hi  trobaràs  les

implicacions jurídiques d’aquest assumpte. Però en resum: que
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la  forma  oficial  del  topònim  no  sigui  la  catalana  i
normativament  correcta,  i  que  ho  sigui  en  canvi  la
castellanitzada, entra en contradicció amb la legislació vigent
sobre l’oficialitat i els usos de la toponímia catalana.

24) Per què ha de tornar a ser oficial la forma Cabassers?
Perquè és l’única lingüísticament correcta, la que respecta la

tradició  del  nom,  i  la  que  s’ajusta  a  criteris  etimològics.  I
perquè  fa  gairebé  40  anys  que  la  immensa  majoria  dels
municipis  de  Catalunya  ja  van  oficialitzar  les  formes
normatives dels seus topònims. Nosaltres som en una llista de
raretsamb només nou pobles més,  i  n’hauríem de sortir com
més aviat millor (com ja va fer Roda de Berà fa uns pocs anys).

25) On puc llegir més coses sobre tot això?
A la pàgina web cabassers.org hi trobaràs tota la informació

disponible sobre aquesta matèria.  Tanmateix,  no trobaràs res
seriós enlloc que defensi la forma  Cabacés, perquè no es pot
defensar  amb  cap  argument  raonable  ni  cap  evidència
científica.  Per  aquest  motiu  no  trobaràs  treballs  que  avalin
aquella forma incorrecta.

26) Ho he entès tot, però tanmateix continuo preferint que
la forma oficial sigui Cabacés.

No es tracta ni de gustos ni de preferències. L’idioma té unes
normes, i les apliquem a qualsevol paraula. Els noms de lloc no
són cap excepció, ni estan a la mercè del caprici de ningú, ni
s’escriuen  d’una  manera  o  una  altra  segons  li  agradi  o  no  a
ningú.  SI  has  entès  l’argumentari  que s’explica  aquí,  saps  de
sobres  que  això  és  així,  i  que  allò  raonable  és  acceptar
l’evidència i fer oficial la forma correcta del topònim, és a dir,
Cabassers.

27) Així doncs, tenir com a oficial la forma  Cabacés és un
error?
     Efectivament. Equivocar-se és humà, i corregir, de savis. Una
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màxima  llatina  diu  errare  humanum est,  perseverare  autem
diabolucum. És a dir: “equivocar-se és humà, però perseverar en
l’error és diabòlic”. Mantenir la forma  Cabacés com a oficial,
sabent tot el que sabem, seria perseverar en l’error.

28)  I  què  passa  si  ara  es  corregeix  la  forma  oficial  del
topònim i s’adopta Cabassers, però d’aquí a un temps surt algú
que reclama que es torni a oficialitzar Cabacés?

Segons l’article 31.3 del Decret Legislatiu 2/2003. un canvi de
nom  oficial  per  una  forma  que  contingués  incorreccions
lingüístiques hauria de ser avaluada “amb informe previ de les
institucions  científiques  idònies”  per  a  poder  ser  aprovat.
L’article  3  del Decret  139/2007,  que  desenvolupa  el  Decret
Legislatiu 2/2003, estableix que l’Institut d’Estudis Catalans s’ha
de pronunciar sobre si la denominació proposada s’adiu amb la
toponímia catalana o si té incorreccions lingüístiques, i segons
l’article 4 del mateix Decret, aquest informe és determinant per
a  l’aprovació  del  canvi.  Evidentment,  l’Institut  d’Estudis
Catalans  no  avalarà  mai  una  forma  incorrecta  per  a  cap
topònim català,  i  per  tant  no és  possible  que en el  futur  es
pugui tornar a la forma incorrecta Cabacés, un cop realitzat el
canvi a la correcta de Cabassers.
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12. Apèndix 1.

Referències documentals del nom de Cabacés.

Documents  que  reprodueix  Francesc  Carreras  i  Candi  a
"Ordinacions urbanes de bon govern de Catalunya", Boletín de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XI, 1924:

-Donació  de  Vall  Clara  al  monestir  de  Flabemont  per
Ramon Berenguer  IV,  el  24  d'abril  de  1149  (Llibre  Verd,  V,
Arxiu Capitular de Tortosa): "locum ipsum qui antea dicebatur
Avincabacer".

-Donació  del  convent  de  Santa  Maria  de  Vall  Clara  a
l'església de Tortosa pel prior Frederic, el 27 de desembre de
1158 (Llibre Verd, V): "locum de Valle clara solitur qui antea
Avincabacer dicebatur".

-Donació de Cabacés a l'església de Tortosa i el seu bisbe per
Ramon Berenguer IV, el 2 de gener de 1159 (Llibre Verd, V):
"locum Davincabacer".

-Donació del Montalt a l'església de Vall Clara per Albert de
Castellvell,  el  1163  (Llibre  Verd,  V):  "in  termino  de
Avincabacer".

-Usos i costums de Cabacés, expedits el 1310 (LLibre Verd,
VIII):  "Aquesta  es  memoria  que  fan  los  prohomens  de
Cabacers".  Una  còpia  d'aquest  document  existent  a
l'Ajuntament de la Figuera diu "Cabaces".

Ramon O'Callaghan reprodueix, als "Anales de Tortosa", III,
Tortosa,  1888,  l'Acta  de  consagració  i  dotació  de  l'eslésia
catedral de Tortosa, datada el 1178, en la qual consta: "Cabaces
cum suis terminis".

Documents reproduïts en el diplomatari de les "Cartas de
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población  y  franquicia  de  Cataluña"  de  Josep-Maria  Font  i
Rius, Barcelona, 1969:

-Donació de la Morera per Albert de Castellvell a Arnald de
Salfores,  el  8  de  desembre  de  1170  (Original  a  la  Biblioteca
Provincial  de  Tarragona,  reproduït  per  Emili  Morera  a
"Tarragona  Cristiana",  I):  "a  perti  occidentis  in  termino  de
Carceis et Unicapcerii".

-Carta de població atorgada per Pon’de Mulnells, bisbe de
Tortosa, als habitants de Cabacés, el 9 de maig de 1185 (Llibre
Verd, VIII): "iilum nostrum locu qui dicitur Cabacer".

-Donació de la població de Montsant per Doña Sancha, el 26
de maig de 1190 (Arxiu de la Catedral de Tortosa): "in termino
de Cabecer".

-Carta de població atorgada als habitants de Gorrapte, el 15
de  setembre  de  1237  (Archivo  Histórico  Nacional,  Madrid):
"sicut via qui vedit apud Cabacers".

En "El fogatge de 1553" (Josep Iglésies, Barcelona, 1979) hom
troba "Cabaçés", i a les "Estadístiques de població de Catalunya
el primer vicenni del segle XVIII" del mateix autor (Barcelona,
1974),  apareixen,  en  diferents  llocs,  "Cabasés",  "Cabases",
"Cabasses", "Cabaces", "Cabasès", "Cabassés".

Nou  pergamins  del  segle  16è  existents  a  la  rectoria  de
Cabacés, diuen: "Cabaces" (6), "Cabases" (2), "Cabaçer" (1).

Una escriptura del 1647 existent a cal Navàs, de Cabacés, diu
"Cabases".

Setze  documents  (escriptures  de  cal  Navàs  i  escrits
parroquials) del segle 18è, diuen: "Cabaces" (7),  "Cabacés" (3),
"Cabases" (3), "Cabasés" (1), "Cabaçes" (1), "Cavases" (1).

75



Finalment, vint-i-quatre escriptures del segle 19è. (arxiu de
cal Navàs), diuen: "Cabaces" (11), "Cabacés" (11), "Cabasés" (1),
"Cabases" (1).

76



13. Apèndix 2.
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14. Apèndix 3
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15. Apèndix 4.  Altres topònims no normatius d’entitats de
població que consten al Nomenclàtor oficial de la toponímia
major  de  Catalunya  (s’indica,  primer,  el  municipi  al  qual
pertanyen). En  negreta,  els  nuclis  o  disseminats  històrics,
acompanyats de la forma normativa del seu topònim.

-Alamús,  els: Vencilló (nucli, Vensilló, documentat  al  segle
XII90).
-Alcanar:  Alcanar  Costa  (nucli),  Alcanar  Platja  (nucli),
Montecarlo (nucli), Montsià Mar (nucli).
-Alella: Alella Park (nucli), Can Sors (nucli), Ibars-Meia (nucli).
-Alpicat: Graó Park (nucli).
-Ametlla de Mar, l’: l’Hidalgo (nucli).
-Ampolla, l’: Ampollamar (nucli).
-Arenys de Mar: el Cònsul (nucli), Portimar (nucli).
-Argentona: Veïnat de Lladó (nucli).
-Avinyó: Urbisol (nucli).
-Baronia de Rialb, la: Politg (nucli, Polig, documentat al segle
XII91).
-Begues: Begues Park (nucli).
-Bigues i Riells: Castell-Montbui (nucli).
-Blanes: Blanes Vistamar (nucli).
-Caldes de Malavella: Tourist Club (nucli).
-Calella: Can Carreras (nucli), Quilòmetre 3 (nucli).
-Callús: Buenos Aires (nucli).
-Cambrils: Cambrils Badia (nucli).
-Campdevànol: Sant  Quintí  de  Puigrodon (disseminat,  Sant
Quintí de Puig-rodon, documentat al segle XI92).
-Carme: les Pinedes de l’Armengol (nucli).

90 OnCat: VII, 454.
91 OnCat: VI, 248.
92 Viquipedia.cat: Sant Quintí de Puig-rodon [consulta 09/04/2022].
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-Castellet  i  la  Gornal:  Costa-Cunit-Castellet  Sector
Trencarroques (nucli).
-Cervelló: Grab (nucli).
-Corbera de Llobregat: Ca n’Armengol (nucli).
-Espluga de Francolí, l’: Carreras (nucli).
-Figaró-Montmany*  (el  Figueró  i  Montmany): Figaró (nucli,
Figueró, documentat al segle XIV93).
-Flaçà: Farreres (nucli, Ferreres, documentat al segle XVII94).
-Fornells de la Selva: Fornells Park (nucli).
-Gelida: Safari (nucli).
-Gualba: Royal Park (nucli).
-Josa i Tuixén: Tuixent (nucli, Tuixén, documentat al segle IX95)
-Lladurs: Montpol (nucli, Montpolt, documentat al segle IX96).
-Llançà: els Estanys-Sant Genís (nucli).
-Mediona:  Can  Verdaguer  (nucli),  Monterrey  Park
(disseminat).
-Mollet del Vallès: Lourdes (nucli).
-Mont-roig del Camp: Miami Platja (nucli).
-Olost: Santa Creu de  Jutglar (nucli, Santa Creu de  Joglars,
documentat al segle X97).
-Pals: Palsmar (nucli).
-Peralada: Urbanització Golf Peralada (disseminat).
-Pineda de Mar: Pinemar (nucli).
-Premià de Dalt: Barri del Remei-Castell (nucli), Buvisa (nucli),
Puig de Pedra-Sot del Pi (nucli), Santa Anna-Tió (nucli).

93 Enciclopedia.cat: el Figuerió i Montmany [consulta 09/04/2022].
94 http://www.flaca.cat/coneix/llocs-dinteres/veinat-de-farreres/  [consulta

09/04/2022].
95 OnCat: VII: 359-360.
96 OnCat: V, 373.
97 OnCat: IV, 468.
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-Puig-reig: Cal Pons (nucli, en origen fou una colònia industrial
fundada el 1875).
-Ribes de Freser:  la Massana (nucli, la Maçana,  documentat al
segle X98).
-Riells  i  Viabrea:  Alba  de  Liste  (nucli),  Junior  Park  (nucli),
Residencial Riells II (nucli).
-Riudecols: Riu-club (nucli).
-Riudellots de la Selva: Veïnat de Can Buxió (nucli).
-Roda de Berà: Baramar (nucli), Merymar (nucli).
-Sabadell: Avinguda-Eixampla (barri), Torreguitart (barri).
-Sallent: Sallés de la Serra (nucli).
-Sant Adrià de Besòs: Via Trajana-Montsolís (nucli).
-Sant Cebrià de Vallalta: Vistamar (nucli).
-Sant Feliu de Buixalleu: Ducat del Montseny (nucli), Rio Park
(nucli), Urbanització Sector Industrial (nucli).
-Sant Feliu de Pallerols: la Torra (nucli, la Torre, documentat al
segle X).
-Sant Jaume dels Domenys: el Papagai (nucli).
-Sant Martí Sarroca: Can Cruset de la Carrera (nucli).
-Sant Pere de Ribes: Can Lloses-Can Marcer (nucli).
-Sant Pol de Mar: Urbapol (nucli).
-Sant  Quirze  Safaja.  Pinars  del  Badó  (nucli),  Pla  del  Badó
(nucli).
-Sant Quirze del Vallès: los Rosales (nucli), Sant Quirze Jardí
(nucli).
-Sant Vicenç de Montalt: Supermaresme-la Ferrera (nucli).
-Santa Coloma de Farners: Can Malladó (nucli).
-Santa Margarida de Montbui:  Santa Margarida de Montbui-
nucli antic (nucli, Santa Margarida de Montbui, documentat al
segle X99).

98 OnCat: V, 115.
99 OnCat: V, 337.
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-Santa Margarida i els  Monjos:  Muscarola (nucli),  Sardinyola
(nucli).
-Santa Susanna: Can Torrent-Alta Maresma (nucli).
-Sils: King Park (nucli).
-Talarn: Central Fecsa-Nerets (nucli).
-Tarragona: Coves del Llorito (nucli), Icomar (nucli).
-Tiurana: Solés  de  Tiurana (nucli, Solers  de  Tiurana,
documentat al segle XI100).
-Tordera: Fibracolor (nucli), Niàgara Parc (nucli).
-Torre de Cabdella, la. L'ajuntament d'aquest municipi mereix
una nota especial, ja que és el major destructor de toponima
catalana d'ençà les imposicions del règim franquista el 1939. Ha
deturpat els topònims dels nuclis següents (entre parèntesi les
formes  normatives):  Aguiró (Guiró101),  Capdella (Cabdella102),
Central de Capdella (Central de Cabdella103), Obeix (Oveix104) i
la Torre de Capdella (la Torre de Cabdella105).
-Torre de Claramunt, la: les Pinedes de l’Armengol (nucli).
-Torrelles  de  Foix:  Can  Cruset  (nucli).  Cusconar  (nucli),
Urbanització la Montsarra (nucli).
-Torrelles de Llobregat: Can Guey (nucli).
-Vacarisses: el Fresno (nucli).
-Vallgorguina: Canadà Parc (nucli).
-Vallmoll: Calders-Escales (nucli), Vallmoll Paradís (nucli).
-Vilabella: el  Padrós (nucli, el  Pedrós, documentat  al  segle
XIV106).

100 invarquit.cultura.gencat.cat:  Solers  de  Tiurana  [consulta  09/04/2022].
OnCat: VII, 153.

101 Oncat: II, 26; IV, 348, 354.
102 OnCat: III, 159-160.
103 OnCat: III, 159-160.
104 OnCat: VI, 105.
105 OnCat: III, 159-160.
106 OnCat: VI, 178.
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16. Fonts i bibliografia.

FONTS

ABC: Arxiu de la Baronia de Cabassers
ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó
ACT: Arxiu Capitular de Tortosa
AGDG:  Arxiu  General  del  Departament  de  Governació

     AHN: Archivo Histórico Nacional
AMF: Arxiu Municipal de la Figuera
ANC: Arxiu Notarial de la parròquia de Cabassers

BOE: Boletín Oficial del Estado
BOGC: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
BOPT: Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
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