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El nom de "Lladó"
»  LA GENERALITAT LI VA DONAR EL NOM EQUIVOCAT AL POBLE

Il·lustració creada a partir de una aquarela de Josep Caixàs

Cal fer una afirmació clara i taxativa: el 
nom és Lladó.

Aquesta és la grafia correcta. Així ho va 
decidir el Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya en la Resolució 
del 4  de febrer del 1983 suprimint també 
l’afegitó “d'Empordà”.

Lladó, no hi ha cap raó científica ni 
històrica que demostri que sigui un deri
vat de lledó, fruit del lledoner, per tant el 
nom no es Lledó.

Els noms de lloc o topònims, com els 
éssers vius, neixen, creixen, maduren, 
i també poden morir o se’ls pot matar. 
Manllevant un text del gran filòleg i to- 
ponomista Joan Corominas, diríem que 
“quan es mata o es fa mal al nom d’un 
poble, es mata o es fa mal a l’heretat de 
què som propietaris’’. També ho diu la his
toria, la tradició popular i els estudis dels 
filòlegs.

Pel que fa referència a l’origen o etimo
logia del nom de Lladó, cal dir que s’han 
donat diverses opinions, i això s’explica 
perquè també són diverses les fonts docu
mentals antigues en què apareix escrit el 
topònim. L’any 978 es troba citat Lucduno, 
l’any 993 Lodone, 1’ any 1089 Latonense 
i, en el mateix document, s’hi anota més 
avall Lutumenoi.

Dels segles XI al XIII, la documenta
ció escrita en la qual apareix el nom de 
la parròquia i vila de Lladó és abundant i 
totes les formes documentades són en lla
tí. La antiga forma Lucduno ha desapare
gut. La forma Lutone-Lotone, encara surt 
en algun document. Durant aquesta època 
medieval abunda en la documentació les 
formes Letone-Letuno-Ledone. Tampoc 
no manca documentació amb la forma 
Latone-Latonensis, de manera que podem 
dir que en aquesta època s’inicia una bar
reja entre l’ús de la e i la a en l ’escriptura 
del nom llatí de Lladó.

Consultades les Visites Pastorals a Lla
dó dels Bisbes de Girona des de l’any 1314 
fins al 1594, ja no cal dir que en aquesta 
època trobem el nom de Lladó en català, 
si bé encara preval l’ús del nom en llatí, 
tot i evolucionant clarament cap a la forma 
en a.

La consulta de tota aquesta documen
tació, en la qual vaig tenir el privilegi de 
participar, revela clarament que des del 
S. XVI fins al segle actual es pot parlar de 
l’ús pràcticament continuat de les formes 
Latone o Latona, en llatí, que encara s’usa 
en molts documents, i de la forma Lladó 
en català.

Per si tot això no fos suficient, l’histori

ador Pere Vayreda i Olivas, en la seva obra 
cabdal El Priorat de Lladó i les seves filials, de 
l'any 1930, cita diferents filòlegs que rati
fiquen la forma Lladó, com també la cor
roboren documents de l’arxiu parroquial 
-baptismes, casaments, òbits, testaments, 
llibres d’obra i de les Visites Patorals- que 
acaben per establir un veredicte inapel- 
lable.

Per tant, hem d'arribar a la conclusió 
que existeix una manera tradicional d’es
criure Lladó perquè és una forma que 
compta amb centenars d’anys d’existència 
i, sobretot, perquè des del segle XVI pràc
ticament es l’única que s’ha usat.

Llavors ens podem preguntar per què 
encara, i després de la Resolució de la Ge
neralitat, es mantenen grafies errònies, 
principalment en estaments de fora, del 
topònim Lladó. Cal, doncs, fer una mica 
d’història. El departament de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya va publicar 
La població de Catalunya 1936, un vo
lum magníficament editat pel seu servei 
central d’estadística en el qual hi figurava 
l ’entrada LLEDÓ, Alt Empordà, 998 habi
tants. Ja, doncs, la Generalitat d’aquelles 
anys li va donar el nom equivocat al poble.

En aquells moments molts municipis 
van apel·lar contra molts errors que es van 
cometre amb els seus noms. El Sr. Rovira 
i Virgili, eminent historiador que ocupava 
un càrrec important a Catalunya en els or
ganismes executius i legislatius d'aquella 
època, en una carta dirigida a l'historia
dor Joan Gener i Roca feu constar que ca
lia que aquell treball fos revisat per un or
ganisme superior del qual formava part el 
mateix Rovira i Virgili. Segons aquest his
toriador el treball d’aquella Comissió va 
patir un defecte capital: no es va consultar

els estudiosos locals. Llavors va començar 
la Guerra Civil i no va donar temps a fèr 
cap revisió.

Passen el anys i el 1976 es publica la 
Gran Enciclopèdia Catalana obra de refe
rència en l’àmbit cultural i científic català. 
En l’article escrit per Teresa Lloret dedicat 
al nostre poble introdueixen la denomi
nació “LLEDÓ D'EMPORDÀ", on la refe
rència a la comarca s’explica per l’existèn
cia a la província de Terol d’un municipi 
amb el nom de Lledó, tal i com apareixia 
llavors a l’enciclopèdia Espasa, de manera 
que l'Enciclopèdia Catalana va optar per 
afegir el nom de la comarca per evitar 
confusions.

Així doncs, la manca d’estudis cientí
fics, i l ’ús que en va fer una obra de re
ferència com és La Gran Enciclopèdia Ca
talana, d’una banda, i l’ús que n’ha fel el 
poble al llarg de la història, d’altra banda, 
han provocat una gran confusió a l’hora 
d’escriure el nom del poble.

Allò que més sobta és la manca de res
ponsabilitat científica amb què es va actuar 
quant al nom de Lladó. Crec que la qües
tió de noms de lloc, vull dir de la forma 
d'escriure’ls.no és purament lingüística ni 
filològica, sinó que hi té una importància 
cabdal l’ús que, històricament, n’ha fet 
cl poble. Així doncs, la forma de la gra
fia amb a és la que s’havia anat imposant 
al llarg dels segles i del segle XVI ençà és 
Túnica que s’ha usat i es coneix de manera 
popular, i que s’ha anat transmetent d’una 
generació a l’altra.

La Resolució de la Generalitat de 1983 
va establir la grafia actual del nostre po
ble després de tenir en compte l ’ús que al 
llarg dels segles el poble de Lladó n’ha fet.
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