
JONCET 

de la nasal, partint d'una forma com el ross. joquiner 
'jóc', però no s'explica bé la vocal -a-, -o- de la 
sil laba intermèdia: Seria Jou + Conati i cf. el poble 
Joucou, abans Jocono, de l'Aude (que citem a l'art. 
Jóc). Caldria tenir dates més complétés per arribar a 
conclusions, sobretot si n'hi hagués d'antigues. J.C. 
i J.F.C. 

JONCET 

Nom de dos llogarets rossellonesos, i d'un petit 
afluent del Segre. 

El més conegut és un agrégat al municipi de 
Serdinyà, a l'ait Confient. Ja en tenia noticia per Alart 
(que l'escriu Juncet) confirmada en les enq. de 1959 
entre elles la de Serdinyà (xxill, 174-178). 

MENCIONS ANT. 1011: iunceto (err. uuinceto), 
primera mencio (Alart Bu.SAgr. PyrOr. A, 83); 1075: 
villare Jo<n>ced, afr° d'un lloc que afr. amb Oleta, 
Suanyes i Porcinyans (Moreau xxxi, 67); 1241: Gi. 
de Junceto, clerici; 1245: de Junceto (orig.) (InvLQ; 
1249- delonceto (orig.), doc. de Marquixanes (InvLC\ 
s.v. jonc); 1264: Juncet (doc. en llati) (Alart, Priv. 
262); 1265. et Iunceth {InvLC., s.v. jonc)-, 1325: 
Bernardi de Junceto, judicis ordinarii Confluentis 
(Cart. Vfr. Cfl. 22v); 1359. Juncet (CoDo AC A xii, 
116); 1490. del loch de Junset (Alart, RLR VIII, 28), 
Ponsich (Top. 122 només hi afegeix Juncet 1628 i 
1632, i Joncet 1750) 

(2) Joncet, veïnat dependent d'Els Masos, prop de 
Prada (Joncet Alart, Mas Joncet m. al 100.000). 

MENCIONS ANT. 1035: iuncitellum (copiât 
uincitellum) (Alart, Bu.S Agr.PyrOr. x, 83); Ponsich 
(Top. 110) hi afegeix Jonceto 1180, Juncet 1371 i S. 
xvii, i Jonchet 1378. Per la mencio de 1035 veiem 
que, per tal de distingir-lo de l'homònim (1) més 
conegut, el devien anomenar també amb un 
diminutiu (com Joncedelt). 

(3) Segons Z. Rocafort ( GGQ Juncet és un petit afl. 
del Segre que hi desaigua en te. d'Oliana. També désig-
nant un paratge o llogaret: «loquo que dicitur ionceto» en 
un doc. datable de 854 o 911 (BABL vi, 349). 
ETIM. Ll. JUNCETUM col l. en -ETUM, de JUNCUS 'jonc'. 
Notem que pertot devia designar primitivament un 
joncar, un matisser o una tirallonga de joncs, que és 
el que escau a la denominació d'un riuet o barrane, 
com consta que ho era el 3 La o (encara que 
llatinitzada en u, en part dels documents), escau més 
a un dérivât de jonc, que a un de junça, variant de 
jonça (DECat., s.v.); i allò també escau més a un 
paratge important i extens, com ho serien tots très. 
De Junça, en canvi, deu venir el conegut cognom 
Junceda. 

Tal com en els tipus duplicats Lloret /Llorell, Rou~ 
ret/Rourell, Alzineda /Olzinelles, CANNABETUM ICa-
navelles, també aquí es forma una variant en -ETULUM: 

Joncells, nom antic d'una riera dels- en te. de Pineda, 
5 doc. en el S. XIII en el Cart, de Roca-rossa (§ 128). 

N'hi hagué una variant mossárab valenciana: regueret 
del Juncillo en te. de Cotes (xxxi, 150-18): la forma 
guntsilo que és la que esperaríem en fonética mos-
sárab, passaria a -tstto per dissim. de palatalitat. 
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Jóncols, Joncosa V. Jonquera Jondal V. Junda 
Jonglar, V. Joglars 

15 JONQUERA i els derivats, tots, de jonc 

(1) LA JONQUERA, la vila a l'extrem Nord de l'Em-
pordà. ja prop del limit amb el Vallespir (i l'Estat 
francès). 

20 PRON. LOCAL: ¿? ¿ur\kérj oit a la Vajol (Casac. 
1920) , i aixi ho he i ho hem sentit tots, a Figueres, 
a Llers, a Barcelona etc. Gentilici: zwqksrçns a La 
Vajol i a la Jonquera mateix (ALCat.X 

MENCIONS ANT. 1285. Jonquera ( Alsius, Nom. s.v. 
25 63), no cai dir que se n troben moltes més, abans i 

després (p. ex. en Monsalv. XVII, 201). Ja en l'An-
tiguitat, si bé en part no consta clarament com fixât 
en topònim, car p.ex. Estrabó només parla (posant-
lo arran del pas del Portus) d'un joncar o indret pie 

30 de joncs. 
Ja com a topònim Juncaria (o en grafia grega) 

en Ptolemeu (il, -6.72), en el Geògraf de Ravenna, a 
la Taula de Peutinger, i els Itineraria (Ant., Vic.) 
(Cites en Othmer BABL vi, 329). Segons les 

35 equivalèneies acceptades, i les distàncies que consig-
nen els itineraris, Juncaria es trobaria, aproxi-
madament, on avui hi ha Figueres; descartem-ho car 
és ingénu pensar en un homònim o en desplaçament 
de la població, com han dit alguns; les avaluacions 

40 dels itineraris eren aproximades: l'interessant era 
marcar el punt immédiat al «Summum Pyrenaeum» 
on es podia fer parada, i no pas un indret menor 
qualsevol, o una població molt petita com la que 
llavors devia haver-hi a Figueres i on no hi havia 

45 gaire raó de descansar o canviar de tracciò. 
El paratge de la Jonquera, on sempre ha hagut 

d'haver-hi afluència de torrents, i el consegiient 
joncar, si que meresqué sempre aquest nom. Com 
els segùents: 

50 (2) Jonquera, oit a l'enq. de Mosset, pda. a la r. de 
Campome, prop de Breses (xxv, 198.12; xxvi, 
170.19.2). 

(3) La Jonquera, veïnat del te. d'Amer 
(4) Barrane (i Mas) de la Junquera; en el terme de 

55 Bel: el que baixa de L Esquetge (118.2,7;22 x38). I 
altres sengles llocs valencians, dits La Junquera a 


