
LA HISTÒRIA D'UN TOPÒNIM



EL PRIMER QUE VA ESCRIURE AVICABESCER

La primera referència documental conservada d’un primer nom del poble és del 25 d’abril de 1149. El sotsdiaca Natalis, estant al puig de
Gardeny, al setge de Lleida amb Ramon Berenguer IV, va escriure un document de donació d’Avicabescer a l’abat Esteve, de l’ordre de
Prémontré.

La segona referència conservada és del 27 de desembre de 1158. Aquell dia l'escrivà Iohannes Ricardus escrivia la donació d'Avincabacer al
bisbe de Tortosa.

El 2 de gener de 1159, a Osca, el diaca Iohannis escrivia de nou el nom d'Avincabacer al document on Ramon Berenguer IV acceptava la
donació del lloc feta dies enrere al bisbe de Tortosa.

Al s. XII i tot just en context de repoblació del que poc abans havia estat al-Andalus, el primer que va escriure el nom del poble, Avicabescer,
no era del poble. De fet del 1149 al 1159 ja hi trobem variació, Avicabescer i Avincabacer.

Els qui han fixat la forma gràfica del topònim sota alguna de les desenes de formes que ha tingut al llarg dels segles no han estat mai cabasserols.
Els qui han establert les grafies del topònim han estat capellans, notaris, escrivans o funcionaris, de forma aleatòria fins l’existència d’una norma.

Només el 1933 ho va fer un equip de filòlegs: Pompeu Fabra, Josep Maria de Casacuberta i Joan Coromines. I fixaren la grafia Cabassers tenint
en compte criteris etimològics i ortogràfics, i aquest és el viatge que us proposa l’exposició.

 

AQUESTS TRES DOCUMENTS ES PODEN CONSULTAR AL "DIPLOMATARI DE LA CATEDRAL DE TORTOSA (1062-1193),
SÓN ELS DOCUMENTS 15, 95, 96, 301, 380, D'ANTONI VIRGILI. TAMBÉ SÓN RECOLLITS A "CABACÉS, DOCUMENTS I
ESCRITS" DE VICENÇ BIETE DE 1985, A LES PÀGINES DE LA 16 A LA 25.

 



ABANS DE CAP FIXACIÓ, LA TRADICIÓ ÉS LA DIVERSITAT DE FORMES

Cabassers té la sort de disposar d’una riquesa documental que comença al s. XII mateix i arriba fins a l’actualitat. Això permet conèixer les
diferents formes en què s’ha escrit el nom del poble abans de cap fixació ortogràfica.

A l’eix cronològic següent es demostra que no hi ha una forma tradicional – per exemple Cabacés – que hi predomini més que d’altres.
Aquestes formes s’han extret de l’acció de transcriure i buidar, total o parcialment, els arxius parroquial, de la Baronia, el Capitular de Tortosa, i
de la consulta dels documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó o de l’Arxiu dels Ducs de Medinaceli on hi podia aparèixer alguna informació
relativa a Cabassers i la baronia.
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SEGLE XVI SEGLE XVII SEGLE XVIII SEGLE XIX SEGLE XX
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Cada forma és referenciada al seu document al llibre "D'Avicabescer a Cabassers. L'evolució d'un topònim". 
El llibre es pot descarregar gratuïtament a cabassers.org/llibre.



LA FIXACIÓ CASTELLANA DE «CABACÉS»

El primer cop que es troba documentada la grafia «Cabacés» és el 2 d’octubre de 1742, al manual notarial N262, de l’arxiu parroquial. Aquest
llibre d’escriptures comença l’1 de gener de 1713 i l’escriu el rector i notari Onofre Rebull. L’acaba un altre rector Tomàs Gavaldà, amb el
document abans esmentat l’any 1742. Si Rebull va usar sempre la forma «Cabaces» sense accent gràfic perquè el català no estava normativitzat (i
no ho estaria fins el 1913), Gavaldà ja el va escriure segons les normes d’ortografia castellanes, «Cabacés». Aquestes havien estat publicades el
1741, un any abans de l’escriptura d’aquest document.

 
A la pàgina del
manual notarial
reproduïda s'observa
la transició entre les
grafies: el paràgraf
inicial correspon a un
document de 23 de
setembre de 1740
redactat per Rebull
amb la grafia
"Cabaces". El següent
paràgraf ja és el
document de
Gavaldà, de 2
d'octubre de 1742,
amb la grafia
"Cabacés".

Orthografia
Española.
Compuesta, y
ordenada por la
Real Academia
Española. Que la
dedica al Rey N.
Señor, 1741.

La grafia "Cabacés", doncs, no té cap tradició anterior al 1742. I cal posar-la en relació a la implementació progressiva del Decret de Nova
Planta de Felip V un cop Catalunya va ser derrotada el 1714. El decret abolia les institucions catalanes i les substituïa per les institucions i
administració espanyola. Així doncs es va viure un procés de castellanització de l’administració, el funcionariat i el clergat, ja que era la llengua
de l’estat. «Cabacés», aparegut el 1742, és resultat d’aquest procés.

No és fins el 1867 que l’Instituo Geogràfico y Estadístico espanyol fixava com a oficial la forma castellana, com hem vist, «Cabacés», per a
l’administració de l’estat espanyol. Ho veiem a la pàgina 662 del IV volum del Nomenclátor 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 entidades de población.

 

Nomenclátor 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 entidades de población.

RECUPERA EL CAPÍTOL "EL DECRET DE NOVA PLANTA" DE LA MEMÒRIA DELS
CARGOLS, SÈRIE DE TV3 EMESA EL 1999 ON ES MOSTRA, DES DE L'HUMOR I EL RIGOR,

LA IMPLEMENTACIÓ DEL DECRET DE NOVA PLANTA A CATALUNYA.



LA DESCRIPCIÓ DE DELFÍ NAVÀS EL 1918

Tot i l’oficialització espanyola de mitjans s. XIX de l’Instituto Geográfico y Estadístico, es continua escrivint el topònim amb formes ben
diverses i genuïnament més catalanes en tot tipus de documents oficials i no oficials, segons el criteri de cada escrivà, notari, administrador o
particular.

El 1918 l'historiador Delfí Navàs ja constata la manca de tradició de la grafia "Cabacés" i la controvèrsia entre les moltes diverses grafies per
escriure el nom del poble. I ho fa constar al seu opuscle "Descripció histórica, física y política de Cabacés" amb la següent nota:

"Aixis trobem als documens mes vells qu eexisteixen, 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 acentuá la é. Hasta l'actual sello del Ajuntament que de tant vell com es y tot ser de metal ya está molt
gastat diu Cabases ab s i no ab c."

 
Descripció histórica,
física y política de
Cabacés, 1918, de
Delfí Navàs, 
pàgina 13..

Marca del tampó de
l'ajuntament que
descriu Delfí Navàs
en ús a principis del
s. XX.

Per tant, el tampó oficial de l’ajuntament a principis del s. XX mostra clarament que la forma que s’usava immediatament anterior a l’establerta
per la normativització de la toponímia, Cabassers, per part de Pompeu Fabra, Joan Coromines i Josep Maria de Casacuberta era «CABASES».

 



PER FI S'ELABORA LA NORMA ORTOGRÀFICA DEL CATALÀ I LA TOPONIMA NORMATIVA

El 28 de desembre de 1921, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar, per encàrrec de la Mancomunitat de Catalunya,
l’elaboració d’una Memòria sobre la preparació del Diccionari de toponímia i onomàstica catalanes. La Memòria, signada per Pompeu Fabra
com a president i Jaume Bofill i Mates com a secretari, es va aprovar i publicar el gener de 1922, ara fa cent anys. 

El text contenia un projecte i una planificació d’estudi de la toponímia així com una metodologia, en molts aspectes encara vigent, amb
l’objectiu de normalitzar ortogràficament els noms dels municipis de Catalunya segons l'etimologia pròpia de cada lloc i la norma de la llengua
catalana publicada a Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, el 1913. 

Si bé l’encàrrec era de la Mancomunitat, l’objecte d’estudi havia de ser la toponímia i l’onomàstica de la totalitat de les terres de llengua catalana.
Aquesta mirada geogràfica àmplia responia, més enllà de límits administratius, la voluntat d'atendre i fixar precisament la toponímia de tota la
comunitat lingüística catalana (Catalunya Nord, València, Illes Balears), perquè és una riquesa col·lectiva i del conjunt.

Memòria sobre la
preparació del
diccionari de
toponímia i
onomàstica
catalanes
presentada per
l'Institut d'Estudis
Catalans a
l'excel·lentíssim
senyor president de
la Mancomunitat de
Catalunya, 1922.

PER SABER-NE MÉS, LLEGEIX L'ARTICLE "EL MESTRE FABRA I LA TOPONIMA" D'ENRIC RIBES I MARÍ, REVISTA EÏVISSA, NÚM. 64, 2018.
EL TROBARÀ IMPRIMIT A LA TAULA.



Llista dels noms dels
Municipis de
Catalunya dreçada
per la Secció
Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans
amb la col·laboració
de la Ponència de
Divisió Territorial,
1933. A la llista, la
forma normalitzada
per Pompeu Fabra i
el seu equip és
"Cabassers".

L'ELABORACIÓ I LA PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DELS NOMS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del decret de 20 d’abril de 1931, només 6 dies després d’haver-se constituït el govern de la Segona
República, va encarregar a la Secció Filològica de l’IEC la confecció d’una llista amb el nom i la forma ortogràfica correcta dels municipis de
Catalunya.

La ponència que va portar a terme l’encàrrec va ser formada per Pompeu Fabra i els membres de l’Oficina de Toponímia i Onomàstica del
moment, Josep M. De Casacuberta i Joan Coromines. El resultat d’aquesta comissió es va veure reflectit amb la publicació dos anys després, el
1933, per part de la Generalitat de Catalunya de la Llista dels noms dels Municipis de Catalunya dreçada per la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans amb la col·laboració de la Ponència de Divisió Territorial.

Però aquesta publicació era, també, la culminació de la tasca encomanada amb la memòria presentada i aprovada el 1922 per a la normalització
de la toponímia catalana. Per tant, van ser onze anys durant els quals es van estudiar i es van fixar detingudament uns criteris lingüístics amb
l’objectiu de dotar cada topònim d’una forma genuïnament catalana, escrita en una ortografia correcta, segons els criteris concrets i de conjunt.

Això va representar molts canvis respecte dels noms no normatius que fins llavors s'havien escrit sense norma. Els criteris principals que es van
introduir i aplicar per tots els noms de llocs foren, per exemple: l’accentuació; l’ús del guionet; la supressió de grafies no catalanes com la ñ, la y
o el dígraf ch; la introducció de grafies catalanes que no existien en castellà, com la ç o la ss, com és el cas de Cabassers; el vocalisme; l’afegit
d’un article precedint el topònim; la traducció al català de formes directament castellanes; les aglutinacions; la preferència popular per un nom o
un altre nom del municipi (diferenciant el nom de poble de la grafia).

La Llista dels noms dels Municipis de Catalunya dreçada per la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans amb la col·laboració de la Ponència de Divisió Territorial va ser publicada
per la Generalitat de Catalunya el 1933. A partir d'aquest moment la toponímia catalana
normalitzada es va fer oficial i ho va ser del 1933 al 1939.  

MIREU LES PECES D'AQUEST PERÍODE A LA TAULA.



Llista dels noms dels
Municipis de
Catalunya dreçada
per la Secció
Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans
amb la col·laboració
de la Ponència de
Divisió Territorial,
1933. A la llista, la
forma normalitzada
per Pompeu Fabra i
el seu equip és
"Cabassers".

L'ELABORACIÓ I LA PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DELS NOMS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA



LA FORMA "CABASSERS" SEGONS LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L'IEC

La forma "Cabassers" és la forma normativa i l'única
que es pot considerar correcta segons l'oficina de
toponímia i onomàstica de la secció filològica de
l'IEC perquè és la que respecta l'etimologia del
topònim i segueix la norma ortogràfica catalana. 
 Vegem-ho.

L'arrel del nom, d'origen i significat incert, però
podent ser un mot llatí, és CABACER. Aquest, sota
domini musulmà (s. VII-XII) hauria passat a la forma
AVICABESCER i AVINCABACER. A partir de la
recuperació del lloc pels comtes cristians, desapareix el
prefix AVIN. La R, present a l'arrel, és necessària
en el mot, tal i com ho mostra el gentilici. En
algunes grafies al llarg del temps, la R, ha tendit a
desaparèixer a causa de l'abreviatura de la
pluralització.

La pluralització, apareix al s. XIII i persisteix en
l'evolució del topònim.

La "SS", és el dígraf que incorpora l'acadèmia
catalana per a representar el so fricatiu alveolar sord
en posició intervocàlica d'aquells mots arribats al
català des d'una llengua diferent al llatí, en el cas de
Cabassers, de l'àrab. Així, amb la normativització de la
llengua i la toponímia s'acaba la diversitat vista
anteriorment: "Cabacers", "Cabacés",
"Cabaçers","Cabasés", "Cabasses", "Cabassers", etc. I
queda fixada la forma catalana.

Com veiem a la infografia, "Cabassers" remet a l'arrel del nom, al període andalusí d'Avicabescer i a la norma
ortogràfica catalana, d'alguna manera, la forma "Cabassers" explica tota la història del poble i del lloc.



LA PÈRDUA DELS NOMS NORMATIUS CATALANS EN IMPOSAR-SE LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO EN ACABAR
EL CONFLICTE DE LA GUERRA CIVIL

Del 1933 al 1939, durant la República, i mentre va durar el conflicte de la Guerra Civil, la toponímia oficial va ser la catalana, també a
Cabassers, com es comprova a les publicacions de premsa comarcal com el quinzenal "Priorat" o amb l'emissió de bitllet local on hi figura el
nom de Cabassers.

Durant aquest mateix període es van construir les Escoles Municipals (1931) o el Sindicat Agrícola de Cabassers (1933). Abans de l'esclat del
conflicte civil, es vivien moments de canvi, progrés, obertura i esforç per a assolir uns estàndards democràtics de país i per a tota la població
propis de l'activitat política de principis del s. XX.

Bitllets locals emesos durant  la Guerra Civil

En acabar el conflicte, i en perdre el bàndol Republicà, es va instaurar la dictadura del General Francisco Franco, que va perdurar del 1939 fins a
la seva mort, el 1975. La dictadura franquista va abolir la Generalitat de Catalunya i tota la legislació que aquesta havia emès. Pel que fa als noms
dels municipis segons el professor 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 […]: 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” (Els límits en la fixació gràfica dels topònims en català, pàgs.136-
137). Per tant, al poble es va tornar a usar la forma de "Cabacés" i, per aquest fet, durant 40 anys, aquesta va ser l'acostumada i la més familiar
entre els veïns.

Construcció de la cooperativaPlànol de les Escoles, Bibloteca del Col·legi d'arquitectes de
Tarragona.

Diari Priorat, 1935, 
amb notícia de Cabassers



LA RESTAURACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES FORMES DE LA TOPONÍMIA NORMATIVES

En morir el General Franco, el 1975, es va iniciar el període de la Transició per a restaurar la democràcia a l'Estat Espanyol i recuperar les
institucions democràtiques anteriors a la dictadura, entre elles la Generalitat de Catalunya. Amb la seva restauració també es recuperaven les
seves funcions i competències, també sobre la llengua catalana i la toponímia.

A l'any 1980 la Directora General de Política Lingüística va enviar una carta a tots els ajuntaments de Catalunya per a que restauressin la forma
catalana dels seus topònims. L'any 1982 es va promulgar la llei 12/1982, de 8 d'octubre, per la qual es regulava el procediment per a efectuar
aquest canvi. Val la pena recuperar el preàmbul de la llei perquè explica el fons i el sentit del canvi a favor de la toponímia catalana i normativa a
Catalunya:
 
"Els noms de lloc són una part essencial del patrimoni d'un poble  i  contenen elements importants de la seva història i tradició.  Per  això, en èpoques
d'opressió els topònims són sovint  deformats  i  el  restabliment  de llurs formes tradicionals constitueix el recobrament d'un dels principals senyals
d'identitat del poble.

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  arbitràries,  allunyades  de   la   tradició catalana.

Es  fa  necessari,  doncs,  de promulgar una norma que ens permeti,  tot  respectant  l'autonomia  municipal en aquesta matèria,  l'aplicació  efectiva d'una
toponímia correcta als  municipis de Catalunya".

CONSULTEU-NE LA FOTOCÒPIA A LA TAULA



CABASSERS 1983-1989

L'any 1983 la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC la resolució de 4 de febrer de 1983, per la qual es feia pública la llista de noms
oficials dels municipis de Catalunya, segons la disposició addicional de la Llei 12/1982 que hem vist anteriorment. D'aquesta manera a partir del
4 de febrer de 1983 la forma oficial del nom del poble va ser la normativa, Cabassers.

Els anys 80 del segle XX van ser uns anys de restauració de les institucions pròpies, de la llengua catalana i les tradicions, dels estàndards
democràtics i d'activitat i implicació popular. Al poble va aparèixer el Futbol Club Cabassers fent emblemàtics els colors verd i groc de les
samarretes, bandera i escut. Va aparèixer la revista local El Sitjar o es va iniciar la tradició de les paelles de la Foia en motiu del 8è centenari de la
Carta de Població. També va ser època d'aplecs, colles sardanistes i la recuperació de l'església i la litúrgia catòlica en català.

QUÈ EN RECORDES? TENS FOTOS, ENGANXINES,
FULLETONS, D'AQUELLS ANYS? MIRA LES DE L'EXPOSICIÓ !

CONSULTA AMB MÉS DETALL  LA LLISTA
DELS NOMS OFICIALS DE 1983 A LA TAULA

La primera festa de les
paelles a la Foia,
a la portada de la revista
El Sitjar.

Cabassers a la premsa de
la província.

F. C. Cabassers

Esquela pel xop talat, 1984



CABACÉS 1983-1989

En paral·lel, des de l'Ajuntament del moment, es va iniciar tot un procés per a primer mantenir, i després recuperar, la forma "Cabacés" com a
forma oficial. Les primeres accions es van prendre en rebre la comunicació de la Directora General de Política Lingüística l'any 1980. A partir
de 1985, quan la forma "Cabassers" ja era oficial, es van reprendre amb més insistència. 

Es pot consultar l'expedient del tràmit a l'Ajuntament de Cabacés i a Cabassers.org. Entre d'altres, va comptar amb informes en contra del canvi
de l'IEC i amb propostes de terceres formes com "Cabacers" per part del geògraf i historiador local, Vicenç Biete. Es va celebrar una votació al
bar del poble a mà alçada precedida de crits i discussió, segons la crònica que es pot llegir a la revista el Sitjar. Finalment, el decret que aprovava
el canvi de nom va quedar sense signar - aprovat per silenci administratiu el 1985 - i sense publicar-se al DOGC. No va ser fins el 1989, quatre
anys després, que "Cabacés" no va aparèixer com a oficial a una llista dels topònims de Catalunya que es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. 

Sembla que, a l'època, la societat civil no va ser tant la que va incentivar el canvi de forma de "Cabassers" a "Cabacés" sinó que, la motivació, va
sorgir més del poder local que consideraven que "Cabacés" era la forma que sempre havien vist. Segons l'informe i justificació de la disposició
de l'expedient del Departament de Governació pel: "Desig de l'Ajuntament que el municipi tingui la denominació exacta que consideren que li
correspon".

Justificació de la memòria de canvi Decret d'aprovació del canvi sense signarInforme desfavorable al canvi de
"Cabassers" a "Cabacés" de l'IEC, 1985



LA LLEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La toponímia catalana està legislada i regulada per la Llei de Política Lingüística. A l'article 18.1 hi llegim: "1. 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". La forma normativa és "Cabassers" segons l'Institut d'Estudis Catalans i és l'única que s'accepta com a ortogràficament
correcta.

Article 1 de la Llei de Política Lingüística

Cabassers o Cabacés
Manual d'ortografia de la Llengua Catalana de l'IEC

Des de 2020 el Decret 133/2020 fa utilitzar les formes oficials dels topònims encara que no sigui normatives en l'àmbit administratiu, educatiu i
mapes. Això provoca una contradicció interna amb l'article 18.1 i permet la difusió de formes equivocades en l'àmbit del coneixement i
l'educació. És per això que "Cabassers" i nou topònims més, oficials però no normatius, haurien de corregir la seva forma a la normativa.

Llista dels deu topònims oficials no normatius




