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Noms de lloc i noms de gent

La família Arbat
Avui m’embolico amb un dels noms més estranys 
de tots els llinatges que es troben a la nostra vila. Si 
hom pregunta als carnissers Arbat d’on els sembla 
que ve el seu cognom, responen que és una paraula 
russa, arbat, que vol dir, en aquella llengua, «terra 
muntanyosa». Però és impossible que aquesta sigui 
l’etimologia del seu cognom, perquè els russos no 
havien estat mai, fins fa poc temps, a les nostres 
terres, ni els catalans havíem emigrat al seu país en 
temps pretèrits. Arbat, a més, és des del segle xv un 
carrer molt important de Moscou, situat al centre 
històric, antiga ruta comercial i seu d’un gran 
nombre i diversitat de gent dedicada a l’artesania. 
Avui dia és un carrer on viuen molts artistes i un 
dels elements turístics més importants de la capital 
russa. Però ja hem dit que la cosa no pot anar per 
aquí; de cap manera. No hi ha cap català que porti 
un nom rus, llevat dels qui van néixer a Rússia i han 
vingut a viure a Catalunya. 

Una altra possibilitat és entendre que arbat sigui 
una paraula àrab –i els àrabs sí que van estar a 
Catalunya–, és a dir, originalment, arbad, que vol 
dir «suburbi» o part d’un poble que és als afores. 
És estrany que una família prengui el nom de la 
paraula suburbi per convertir-lo en llinatge, però és 
un fet que a Catalunya hi ha un munt de cognoms 
que comencen o acaben amb la paraula vila, que 
és pròxima a suburbi però més habitual (Vilaseca, 
Vilacases, Capdevila, Nouviles...). Aquesta pos-
sibilitat no la podem pas descartar.

Un altre origen del llinatge Arbat podria trobar-
se, sense trencar-s’hi tant les banyes, en la paraula 
quasi homòfona, ben catalana, albat –per proximitat 
fonètica entre les nostres l i r–, que deriva del llatí 
albus, alba,album, que vol dir «blanc» i que ha donat 

derivats catalans tan freqüents com albada, àlber, 
albareda o les muntanyes Alberes, a l’Alt Empordà. 
De fet, albat, en català corrent i viu, i en especial 
a l’Empordà, designa una persona innocent (per 
metaforització del color blanc, albus).

No podem pas, en el cas d’avui, arribar a cap 
conclusió: o bé el cognom dels Arbat de Verges ve 
de la paraula àrab arbad, o aquest deriva de la paraula 
llatina alba, com n’hi ha tants a casa nostra. Sigui 
com sigui, són una família estimada a la nostra vila, 
respectada i de gran honorabilitat.

Vilacolum i Vilamacolum
Com que el meu avi i els seus avantpassats eren 
de Vilacolum, ara us parlaré d’aquests dos pobles 
per dir només una cosa: són dos topònims que no 
tenen res a veure entre si. Vilacolum, això sembla 
clar, té a veure amb vila, ciutat, i amb Columbus, nom 
propi romà que també va ser el cognom llatí del 
descobridor de les Amèriques, Colom, i el conjunt 
vol dir «vila (o “casal”) de Columbus». Per contra, 
Vilamacolum podria venir de l’àrab ibin a(l) makrûm, 
que vol dir «vila de la torre escapçada» o «vila del 
turó sense punta». Com podeu veure, Vilacolum 
seria, doncs, d’origen llatí, mentre que Vilamacolum 
seria d’origen àrab, com potser ho seria, com ja hem 
vist, el nom de la família Arbat.
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