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Noms de llocs i noms de gent

aquesta és impossible: els noms de lloc remunten a 
èpoques molt pretèrites, adés romana, adés medieval, 
rarament als temps moderns i contemporanis. Parlavà 
ve del nom d’un patrici romà que s’hauria dit Rabanus, 
nom molt comú a Roma i a l’edat mitjana, que hi degué 
tenir un casal important que després va donar nom 
al poble: palatio rabanus, «palau [de] Ràbanus». Com 
passa sempre, les dues paraules es van fondre en una 
de sola, i es va perdre l’acabament llatí: primer es va dir 
palatiorabanus, i després es va produir una permutació 
de consonants, i la r va passar a acompanyar la l, amb 
contracció de la paraula composta: així va sortir, primer, 
parlabanus, i, finalment, parlavà, que al meu entendre 
s’hauria d’escriure, per tant, amb be alta, i no baixa. Ja 
ho podeu dir a l’alcalde d’aquell lloc. Vale, que, en llatí 
volia dir «adéu-siau!»

JoRDi lloVET

Amb aquest article comença la col-
laboració a país petit de Jordi llovet, veí 
molt habitual de Verges i catedràtic de 
literatura a la universitat de Barcelona. 
El propòsit d’aquesta secció és parlar 
dels orígens dels noms i cognoms dels 
habitants de Verges i dels llocs del Baix 
Empordà pròxims a la nostra vila.

Començarem la secció dedicant l’article 
a la família Aldeguer, de molta anomenada, 
ben coneguda i apreciada per tothom.

Aldeguer, com passarà amb altres noms que 
veurem un altre dia (p. ex. Auquer), és un 
nom d’origen germànic llatinitzat. Prové de 
dues paraules: adel, que vol dir «noble», enca-
ra avui dia, en llengua alemanya, i arius, que 
vol dir «ari», més concretament «alemany». 
De la paraula adel[g]àrius s’hauria passat, 
per metàtesi (permutació de vocals i conso-
nants), a la paraula aldegàrius, i d’aquesta a aldeguer, ja 
catalanitzat, per coses pròpies de totes les etimologies 
del món. Els amics Aldeguer, doncs, tenen un nom 
que vol dir «alemany noble», amb el benentès que ens 
referim als alemanys de l’edat mitjana, no als d’ara, que 
se’n van a l’Estartit sense aturar-se a Verges.

Què us diré dels Bellapart que no hagi entès tothom 
que s’hagi parat a pronunciar el cognom amb parsimò-
nia? Hi ha noms de gent que són molt clars (tots els 
Casademunt, Casadevall, etcètera) i n’hi ha que no ha 
sabut explicar ningú, com Manubens (que n’hi ha, a 
Verges). Bellapart vol dir ni més ni menys això: «bella 
part, lloc bonic». Amb tota probabilitat és un llinatge 
que procedeix d’un topònim, és a dir, d’un nom de 
lloc, com succeeix amb els que es diuen Mont-ros o 
Mont-ras –això és molt clar gràcies al guionet– o els 
que es diuen Montmany (de mons magnus, «muntanya 
gran»).

Tenim molt a la vora un dels pobles amb el nom 
d’origen més estrafolari que ens puguem afigurar: Par-
lavà. La gent sempre ha fet un esforç per imaginar-se 
l’origen dels noms dels pobles, encara que de vegades 
en surti una invenció que no té ni cap ni peus. N’hi 
ha –de Parlavà, especialment– que diuen que el nom 
del seu poble ve d’una de les guerres sostingudes entre 
els empordanesos i els francesos. Un estol de soldats 
francesos hauria preguntat –trobant-se a Verges, per 
exemple, o més amunt– on era un hostal, o una taver-
na d’anomenada, o una cosa semblant. I els vilatans 
haurien respost, en francès: «Par là-bas» (par-la-và), i 
d’aquí hauria sortit el nom del poble. Una cosa com 
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