
PUIG 

bé en doc. de 957: «villare Pugio Pultarii, q. olim 1359. Puig Palat (CoDoACA xn, 39). Segons G.G.C. 
nuncupaverunt Villare Fraudini ve 1 àâfari» (.MarcaH\ 811, citât des de 1174. 
c. 873). 

2) Mas, ja antic, a Caldes de Montbui. 1183: Podio 
Potier (Balari, Orig. 159). 5 Puigpunyent NL mail., etim. rectificada en apèn-

Compost amb un dérivât del 11. puls, pultis, 'fa- dix a Perpunxent (supra), 
rinetes, farro', del quai són dérivais el cast, puches 
i puchero, i els cat. potina, potiner, potinejar 
(DECat., vi 722-4), que en toponimia prengué el Puigtinyós. Ja vora el Gaià, uns 12 k. al NO. del 
sentit de 'fangueig'; 'paratge Hotos, humit'; amb el io Vendrell. 
canvi de oit- en dit- com el polpís > palpís; més PRON.: puàinós, «però ara els del poblé volen 
paral lels, allí. (763¿60); compost de sentit paral-leí que se'n digui mumffñ», 1931, a Vila-seca (L1 29, p. 
en Montpolt, (art. supra); molts més derivats ro- 203). 
mànics, en sentit semblant; en espoltrir etc., en el MENCIONSANT. 1214-. «Sti. Bartholomei de Podio 
DECat. i en Top. Hesp. il, 178. Més en DECat., cla- 15 Tiyosi» (cit. en la monogr. de Gallofrè sobre Salamó, 
tell, paitada. p. 24); 1233: Puigtinyós (BABL i, 190); 1359 Puig 

Tinyós (CoDoACA xii, 37). 
Puigpardines, V. Pardines 

La parella Puigpelat i Puigtinyós es repeteix més 
20 al Nord, cap al Lluçanès, i és probable que en una 

PUIPEDRÓS: evident mesura o altra també s'expliquin els dos noms per 
contrast entre ells; si bé aquí hi ha un poc més de 20 
k. des d'aquell (al Nordoest) fins aquest, ja a la tren-

PUIGPELAT i PUIGTINYÓS ca de la Plana de Vie. Tots dos són vells masos al 
Noms que s'expliquen solidàriament. 25 peu de sengles turons. Puigpelat, te. Masies de St. 
Són faules l'explicació de Puigpelat que donen en Hipòlit; en el carni de St. Bartomeu del Grau a Sta. 

el país que vindria de puig gelât perqué «hi fa molt Llúcia de Sobremunt, 0h20 després de passar el riu 
vent a l'hivern»: a l'hivern en fa, i fa fred, pertot. Són Sobreigs, i lh05 abans de Sta. Llúcia (exc. 47, LI j 
dos noms que es comprenen per contrast dels llocs. 28). Com que és ait, serrais amunt, és de creure que 
Vistos des de Valls, les dues poblacions es troben a 30 s'albira des de lluny; l'altre, Puigtinyós mas, prop de 
la mateixa visual cap a l'Est: Puigpelat a uns 4 k., La Quar, ja a la r. del Berguedà, entre La Quar i 
Puigtinyós a uns 10; a aquest el nom li ve de la Collcervera (exc. 208, LI i 28). 
muntaya de Montferri (o Tossal de la Torre), situât Altrament, com a motivado toponímica, aqüestes 
damunt el poblé, i a bella altura, en el centre del idees es repeteixen en molts llocs. A Toscana, lóca-
teme municipal: aquesta muntanya fa contrast amb 35 litats dites Tignoso i Montignoso (Pieri, Top. Arno, 
Puigpelat (que a penes és en un pujolet, tanmateix 297): sens dubte llocs també, amb clapes vegetáis o 
IGChi posa vértex de triangulació), i és en país ben minerais de color diferent. Puigtorrat agre, 
mancat de vegetació, ben pelat, mentre que el de d'Aiguaviva de Gironès; Vilatorrada suburbi de 
Montferri està parcialment cobert de bosc —i abans Manresa: comparació amb les clapes d'una cuixa 
n'hi devia haver més—, si bé només a clapes, com el 40 d'animal, que couen per menjar-la, o un pastís amb 
cap d'una persona tacada de tinya: d'aquí l'epítet de sucre o ametlles torrades. 
tinyós.1 

1 Com que els veïns hi dona ven sentits malévols, 
('miser, molt descuidat'), anys enrere el municipi PUIG-REDÓN, PURREDÓN, PUIG-RODÓ 
li féu canviar el nom, i adoptar el de la muntanya 45 Noms de formació i sentit evidents. Basti enu-
de Montferricom a denominació del municipi, del merar-ne alguns casos: Puig-rodó, te. Parroquia 
quai és certament conspicua característica. de Ripoll. Puig-redon serradet: te. Montcortès 

(Pali.). 
PRON.-. lopofedón, i pda. pofedóns (xxxvii, 112.20, 

Puigpelat. El mun. de l'Alt Camp. 50 112.19); Puœdçn, pda. d'Isavarre (xxxvn, 94.19); 
PRON. pucpdáta Alió; pusjpdát, a Vilabella (Casac. Pu fedo pda. d'Iran (V. de Boi) (xiii, 171). 

1920), amb malnom ètnic mmuçns Casac. Potser 
abans se'n digué Mas Nou (Manou); i també «esca-
rabats» (Mn. X. Plassa, de Prades). PUIG-REIG 

MENCIONS ANT. 1128: Pug-Pelat, en cita d'una 55 Poblé del baix Berguedà, vora el Llobregat, a 3/5 
Guillelma, que en seria senyora (MiretS., Tempi., 197); del carni de Manresa a Berga. Cf. la descripció de C. 


