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Noms de lloc i noms de gent

Gaüses
La gent en diu Guses, que és més fàcil de pronunciar, com 
l’ocell anomenat auriol ha esdevingut oriol, derivat d’or 
(llatí, aurus) que és nom d’ocell i també nom de fonts: 
molta gent nascuda fa cosa de quaranta anys se’n deia, fins 
que els pares van descobrir que dir Oriol a una criatura era 
com dir Rossinyol a un noi o Mallerenga a una noia (no 
conec ningú, ni home ni dona, que porti aquests noms de 
bateig, però ja podria passar). També tothom diu Tarroella 
en lloc de Torroella, senzillament perquè la gent és molt 
còmoda, més que sàvia, i tendeix a fer fàcils les pronúncies.

Anem per Gaüses, encara que la història d’aquest nom 
s’acaba de seguida. El més probable és que el nom provin-
gui de gaús, que és un ocell (també!) nocturn, semblant al 
duc, del qual queden pocs exemplars a l’Empordà; vull dir 
que surt de nit, i no es veu de dia, però continua viu. Gaús, 
en plural, donaria gaüssos, amb una s sorda que, com que 
és molt habitual, esdevé sonora en posició intervocàlica. 
L’única cosa que costa una mica d’explicar-se, però tam-
poc no gaire, és la transformació de gaüsos en gaüses, és a 

L’alcaldessa Payeró
Hem trigat força a presentar el cognom de la nostra alcal-
dessa perquè la democràcia ens convidava a parlar, primer, 
d’altra gent del poble sense cap càrrec polític.

La nostra alcaldessa no és rara –ben al contrari, és una 
persona estimada i admirada per molts homes de bon 
gust–, però el seu llinatge Déu n’hi do si n’és, de rar! En 
general, tots els cognoms que comencen amb pa”, o pay, 
o pal” + vocal neutra vénen de la paraula catalana palla o 
paller: així, els qui es diuen Pallars, Pallejà, Pallera o Pa-
llerola. Payeró és una mica més complicat, perquè la ll ca-
talana que li convindria s’ha transformat –potser a causa 
d’un empadronament a cura d’un funcionari indocte– en 
una y, homòfona en llengua castellana. Però no sembla 
dubtós que Payeró vingui de paller, i més exactament de 
palearium, que en llatí era el nom del lloc on es guardava 
la palla. De fet, encara és viu, en molts llocs de Catalunya, 
el nom comú palleró, que és un paller petit, sense pal, fet 
amb palla de la batuda.

El que és més graciós del nom de la nostra alcaldessa és 
que el seu pare es diu Batlle de segon cognom, paraula que 
vol dir «alcalde». Es diu Batlle, també, la filla de la Maria, 
de Can Grau, i ella també podria haver estat alcaldessa 
(batllessa?): hauria posat una nota d’exotisme al càrrec 
i ens hauria fet viatjar a tots plegats fins a la Patagònia! 
L’amiga Marta, doncs, l’alcaldessa, forma part d’una famí-

lia que fa honor a un proverbi llatí que diu nomen omen, 
és a dir, el nom ja porta un destí, i els qui es diuen Sastre 
fan vestits, els qui es diuen Fuster fan mobles i els qui es 
diuen Flaquer fan pa i pastissos. Això ha passat molt, a 
Catalunya: hi havia un director general de Pesca que es 
deia Peix, i hi ha un director general de Carreteres que 
es diu Follia, perquè és una follia –ja em direu!– conduir 
per Catalunya, de tan revesses com són les carreteres i de 
tantes numeracions i codis diferents que porten.
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dir, el pas del masculí al femení; però això també passa per 
semblança amb altres noms derivats de gaús, com Gausac, 
cognom que es troba en abundància al Vallespir.


