
T U N I S , C A N 

del Nordest: DECat v in , 95(k6-26. Cova» en el S. xvi era refugí de naus pirates de T U -
Sa Tuna, cala i barri maritim de Begur, situât entre N I S i d'Alger, que s'hi posaven a l'aguait de les ga-

Aiguafreda i el cap Begur. Sengles Cova de la Tuna leres barcelonines, p. ex., la que sorti d'allí prop el 
a Solius i a Sant Pere de Casserres. 1395 cap a Mallorca (p. 970); projectant que s'hi fa-

Les Tunes, NL antic del terme de les Preses docu- 5 ria torre de defensa, quelcom s'hi féu ja el 1265, però 
mentat l'any 957: pervenit ad ipsas Tunas (Monsal- en el S. xvi seguía el perill, i «d'aquí li vingué a dita 
vatje ix, 188). Obaga de les Tunes, en el vessant N. platja el pintoresc nom de Can Tunis pels que hi ve-
del Turó d'En Jofrè i Roca de Guilla, en el terme nien de terra tunisenca» (p. 599). I no son suposicions 
de Tordera (Cor. l-n-1970). Les Tunes o Les Estu- perqué consta la construcció d'aqueixes torres de «mo-
nés, banc de roca amb profundes escletxes, corredors 1 0 ros», en aquell lloc, els anys 1566 i 1577 (mes sobre 
i grutes, en la vora O. de l'Estany de Banyoles (XLIV, aqüestes construccions a la p. 600) i una data impor-
133; Reig Vilardell, Monogr. de Cat. n , 67). tant: que s'hi féu una capella el 1577 (p. 970). 

Les Estunes a Cantallops. Font de les Estunes a Però (B), mes endavant i en la mateixa obra, com-
Canet d'Adri (XLIV, 118). prenem que deu acceptar l'altra teoria. Conta, en efec-

Serrat de Bòra-tuna entre Canet d'Adri i Llorà. ^ te, que Juan Antúnez heretà el 1763 la demarcado 
J. F. C. Fraga, del seu pare «Manuel Antúnez». Això ho diu 

el text de GGC (p. 949), però hi posa la n. 2500 en 
Tunes, V. Tuna qué explica: H. Juan Antúnez hi feu millores per con-

vertir en terra cultivable aquells arenals, en els anys 
20 1772 a 1807. Ara bé, això ho cita (n. 2501) d'una re-

Cd« TUNIS vista «La Estella de Mar», n. 11, 2-H-1914, publica-
da pel regent d'aquella «tinència». 

És el nom de la barriada forana de Barcelona, que Accepta, dones, que Can Tunis ve de la pron. vul-
s'ha format al peu de Montjuïc de la banda ponenti- gar cat. de Can-Antunes. És l'acceptada per VEnc. Cat. 
na, entre el Morrot i la platja de La Farola del Lio- 25 (art. signât per Carme Massana, amb cita dels mateixos 
bregat. Ja ben fixât, des d'unes quantes generacions: noms i circumstàncies i dades que en la nota de CCan-
en responc no sols des de la meva infancia perqué sé di). 
que ja era ben fixât i general, en aquesta forma, quan Qui té rao: Y Antúnez pare i fili fou un personatge 
el meu pare s'ho mirava des del castell de Montjuïc, real o mític? No en trauré l'aigua clara ni probable-
per entre les reixes en les Hores de Sol, de Presons 30 ment mai ningú anirà a cercar partides de baptisme o 
Imaginarles. El nom oficial de l'Ajuntament era «Ca- de registre civil, per aclarir un nom de lloc pobre, de 
sa Antúnez», però això significa ben poc per a quai- font misteriosa. En tais casos el personatge és —sí i 
sevol que recordi com-nasqué aqueixa nomenclatura no— mític. La gent es pregunta d'on ve el nom, i els 
d'aHuvió, de policies, empleáis i «concejales de R. O.». petits savis locáis diuen... És això el que havia trobat 

Sobre l'ETIM. i la precaritat de les dues fo rmes , 3 5 el de la «Estrella de Mar». D'acord que hi hagué 
han vaciHat els més erudits que s'ho han plantejat, des aqueix Antúnez (un de tants immigrants), i pogué ser 
del més diligent i documentât de tots, Carreras Can- propietari de terres a Can Tunis, si se n'alabava... 
di, que en el seu volum Ciutat de Barcelona de la Es faria ben versemblant, si fos un NP corrent, o 
GGC, ha sostingut les dues teories. almenys ben conegut. No dubtem que de fet existeix 

Si almenys comptéssim amb coneixement veritable 4 0 aquest patronimie castella (o portugués) format sobre 
de quan apareix per escrit, però és una aspiració poc Antonio o Anton (tal com els infinits López, Álvarez 
esperançada, quan es tracta de noms de nivell popu- etc.), amb metafonia causada per la -I del genitiu AN-
lar, desatesos de senyors i de la gent d'Església. TONI; potser propi d'Extremadura o Portugal, car hi 

En un opuscle publicat a Barcelona l'a. 1852, Joa- ha Antúnez, nom d'un veïnat pagés agre, a Ceclavín 
quim Font proposa que s'edifiqui a la «llanura d e ( p r o v . de Càceres). 
Casa Antúnez» per descongestionar els barris i fàbri- Sabem que persones de nom semblant han viscut 
ques de la ciutat (GGC, 860). És de témer que aques- en terra nostra: semblant, no igual. Heus aquí uns tes-
ta restara la data ben controlada i més antiga del nom; timonis independents en aquesta qüestió. El Baro de 
després ja s'usa la forma oficial castellana, en fer-hi Maldà, conta que el 1779 algunes centelles «caigueren 
empendre el 1883 les obres del Cementiri Nou a la 50 en varios punts de la ciutat: carrer Nou i Portal del 
seva part muntanyosa; el Cardenal Cassanyas, alguns Ángel i altres en la Barceloneta, altres en casa d'En 
decennis abans, no en parla encara en crear noves su- Tunes que li ha desbaratat un rellotge — » (Calaix 
fragànies en aquells suburbis de la ciutat; i no s'hi crea de S. i, 8.4f.): propietari, dones, ben conegut, però de 
una «coadjutoría parroquial» fins a 1907 (GGC, p. la Barceloneta... L'altra és més lluny, rossellonés, a 
931). CCandi, en parlar de la platja de «Fraga», me- 55 Tuïr l'a. 1781 i 82 hi havia la «rue d'En Tunis» i 
dieval, explica «avui Can Tunis» (n. 112), però això «place d'en Tunis» (Desplanque, Arc h. de Thuir, 118). 
últim ho diu eli i la data de 1409, que dona es refe- Tenim, dones, aquí doble testimoni d'un ús popular 
reix al nom Fraga. En altres passatges escriu «Can Tu- semblant a «can Tunis», que (sabent qui era En Mal-
nis o Antúnez». dà) tant pot venir d'haplologia vulgar de «casa d'An-

Les ETIM. sostingudes són: (J4) Aquella «Platja o 60 túnez», com d'un sobrenom «en Tunis», de gent rela-


