
CATALÀ, CATALUNYA 

noms de pais que terminen en -onia: Vasconia, Gasco-
nia, Slavonia, Pannonia, Franconia, Brittonia, Livonia 
etc.; a una substitució comparable es deu el canvi de 
¡'historic i modem Aragonem en Aragoniam, forma 
frequent en els documents llatinitzats, però que no 5 
arribà a tenir existència real. El model immédiat de 
Catalonia no pogué èsser, doncs, aquest, i devia èsser 
especialment Vasconia ( > Gascuenha), ja que és 
l'unie que, com Catalonia, mostra una ô breu: hi ha 
parallélisme rigorós entre els occitants Cataluonha i 10 
Gascuonha, cast. ant. Catalueha i Gascuena, cat. Ca-
talunya i Gascunya etc. Notem que en els documents 
d'Anfós i el Cast el que es llegeix encara és rege in 
Aragone et in Cathalonia, formula frequentissima (un 
de tants exemples l'any 1180, BABL n, 412) en la 15 
quai Aragone no fou reemplaçat per Aragonia sino 
força mes tard, per primera vegada l'any 1194 (BABL 
il, 467): és aquest canvi el que s'esdevingué per in-
fluència de Catalonia i no a la inversa. 

Per acabar indicaré que L. Nicolau d'Olwer em co- 20 
municà l'any 1954 que eli també sospitava des de feia 
molts anys que en el text de Ptolemeu kastelanói era 
una errada per *kattelanói, nom que ell es decantava 
a creure pre-romà, i suggeria una alternança de su-
fixos en Catalonia: Catalani com en Ilercaones o Auso- 2} 
na al costai de Ceretani, Edetani, i de Ceretes, Edetes, 
però que el de tur ava l'escrupol de la tardana conei-
xença de Ptolemeu a l'Edat Mitjana, no anterior als 
Ss. xii o xiii. Però, ¿qui ens assegura que no hi ha-
gués manuscrits més antics avui perduts? 30 

D'altra banda també es pot sospitar (com sembla 
pensava En Nicolau) que en KaaxeXavoi el malen-
tès causai pel caragol paleografie que veiem en el Cu-
cuel estigués per KarreXavoi amb dues taus i es trac-
tés d'una variant pre-romana amb duplicació intensi- & 
va. Llavors podria haver-hi hagut transmissió popular 
catalana junt amb la transmissió erudita per via d'I-
talia. És a això que em vaig inclinar cada vegada més, 
d'ençà que vaig publicar l'essencial d'aquest treball en 
el llibret El que s'ha de saber de la llengua catalana 40 

(1954).« 
1 «Valenza... gentile e nobilissima... che in tutta 
Catalogna nom è più lasciva ed amorosa città» (I, 
xliii, al principi). — 2 En la tenço entre Albert i 
lo Monge, que comença «Monges, cauzetz; segon 
vostra ciensa: / qual valor mais, catalan o fran-
cés?». — 3 El senyor Ramon d'Abadal em comuni-
ca (maig de 1961) un testimoni potser un poc més 
antic: un personatge anomenat Raimundi Catalan-, 
i dos que duen el nom d'Arnal Catalan i un Gérai 50 

de Cataluing figuren en un document de Ramon Be-
renguer m (Liber feudorum maior n, 316 i 318); 
la data es podria fixar cap a 1112, segons el senyor 
Abadal. Poc després Frederic Udina Martorell, en 
un opuscle El nom de Catalunya (Barcelona, R. Dal- 55 
mau, ed.), publicat per Nadal de 1961, proposa da-
tar-lo (p. 52) de cap a 1096, però el senyor Abadal 
em comunica que aquesta datació és errònia. Es 
tracta d'una sèrie de barons que formen part del 
seguici de Ramon Berenguer ni en un viatge a Car- 60 

cassona: son, doncs, súbdits del comtat de Barce-
lona, als quais es dona aquest nom vague, sens dub-
te perqué llur nom exacte era desconegut. El Sr. 
Udina, en el seu opuscle, no arriba a cap conclusici 
ferma sobre l'etimologia. Respecte de l'etimologia 
Lacetani (pp. 25, 3840, 44) la seva actitud és vacil-
lant, les raons que dona per posar en dubte aques-
ta explicació són contradictòries; i, sobretot les lin-
güístiques, de molt poc valor; les altres, ni són no-
ves ni tenen res de decisiu. — 4 La variant d'aques-
ta etimologia que parteix d'un Gothalani, combina-
ció del nom deis gots amb el dels alans, té en con-
tra les mateixes dificultáis, agreujades encara per 
la presèneia dels alans, poble que no ha deixat ras-
tre a Catalunya ni enlloc més de la Romania. — 5 

No hi ha manera de salvar aquest obstacle. L'autor 
de la idea (Balari, Orígenes históricos de Cataluña) 
va intentar un altre camí de justificar-la, suposant 
que castellani passa a catalans sense perdre la vocal 
e, però passant per França —d'on català hauria es-
tât importât—, ço que explicaría la desaparició de 
la s (cf. el francés châtelain). Però això encara és 
pitjor. Car aleshores hauriem de tenir ch-, i la s 
francesa en aquesta posició es va pronunciar fer-
mament fins al S. xin, fins prop de dos-cents anys 
més tard de I'aparíció de catalanus. El que passava 
quan en aquesta combinado es conservava la pro-
nuncia de la -t-, sense assimilar-la a la -/-, ens ho 
mostra el nom de lloc El Clascar, estès per tota la 
Catalunya oriental per designar turons on hi ha ha-
gut un castell o un càstrum, i provinent de Casclar 
<CCastlar < castellare. La s, doncs, es conserva 
sempre. — 6 Aebischer, en l'article que citaré des-
prés, posa de relleu la manca de fonament d'altres 
conjectures linguistiques necessàries per a aquesta 
etimologia, defensada per Bonfante (Rev. Filol. 
Hisp. vi, 382-6), amb suplements allí mateix, vol. 
vu, i en Paideia 1959, on insisteix forçant els fets 
i desfigurant lletjament les raons dels altres. D'al-
tra banda no és possible que la -t- de catalauni ro-
mangués inalterada a causa d'una influèneia culta 
—com admet Bonfante—, en un mot mancat de 
tota tradició histórica i documental, i que segons 
eli hauria dut una vida subterrània multisecular. I 
també és fais que -unya i -ueña (cast. ant. Catalue-
ña) siguin els résultats regulars de -au ni a, com si-
guí que un au originari no podia diftongar-se en 
ue o uo (punts de partida inevitables de la « cata-
lana).—7 L'autor, Aebischer, escriví aquest arti-
cle —molt útil per a la documentado histórica de 
Catalunya, i per a la crítica de les teories més an-
tigües— per a la Misceliània F abra, i després de pu-
blicarlo allí i a la Zeitschrift für romanische Philo-
logie, l'ha rééditât últimament en els seus Estudios 
de Toponimia y Lexicografía Catalana (Barcelona 
1948), augmentant-lo amb una nota (p. 71), on, com 
a únic fet nou, cita una grafía «Reimundus Guillel-
mi de Montcatlan», en un document de 1061 publi-
cat per Miquel i Rossell (Liber feudorum major l, 
425). Es tracta, com sempre, del nom llatí de Mont-


