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Noms de lloc i noms de gent

Tor

Aquest nom de poble, Tor, molt a la vora de Verges, deu 
excitar el somriure o la curiositat de tots els alemanys que 
hi passen –que són força a causa del flux turístic a la nostra 
comarca–, perquè, en llengua alemanya, tor vol dir «gol», 

en la mesura que la parau-
la procedeix de l’alemany 
antic i va donar la norma-
líssima paraula tür, és a dir, 
«porta». Per dir «gol», els 
alemanys diuen «porta!» 
(tor), de la mateixa manera 
que els anglesos diuen goal! 
(«gol»), que significa «fita» 
(aconseguida, amb la pilota 
entre els tres pals).

Però no ens emboliquem. 
No som ni a Alemanya ni 
a Anglaterra, i els nostres 
noms de lloc han de venir, 
per força, adés del català, 
adés de les llengües que 
s’han parlat, al llarg de la 
història, a les nostres terres 

Els Tubert
La família Tubert del carrer Major ha obert botiga nova, 
eixamplant la que ja tenia. Així desapareix l’última adro-
gueria tradicional que hi havia a la nostra vila. Què hi 
farem: el progrés sempre es paga amb l’eliminació d’al-
guna cosa antiga! Sigui com vulgui, des d’aquí desitgem 
molt d’èxit a la Montse, a en Fernando i als seus dos fills, 
l’Albert i en Jordi, als quals sempre confonc (retiren al pare 
tots dos).

Com passa en molt noms catalans acabats en bert o fins i 
tot vert (Alibert, Albert, Robert, Humbert, Heribert, etcè-
tera), i també en molts altres noms de les nostres terres que 
ja hem comentat en articles anteriors (Aldeguer, Auquer), 
Tubert té un origen saxó-germànic, no romànic. És un 
llinatge existent a Banyoles, Camprodon, Capsec, Meià, 
Oix, Palafrugell, Rabós, Tossa o Vilopriu, i hi ha una ma-
sia famosa al terme de Beget, a la Garrotxa, anomenada El 
Tubert. No és estrany, doncs, que el nom es trobi també a 

la vila de Verges, pròxima a moltes de les que he esmentat.
Ras i curt: Tubert vindria del nom germànic de persona 

Theudiberth. Si em pregunteu què volia dir Theudiberth, 
i per no allargar-me, us diré que és una paraula compos-
ta en què intervenen un derivat de theudo, que volia dir 
«gent, nació, país» (vet aquí els teutons), i bert, que ve 
del protogermànic berhtaz, que significava «clar, brillant, 
notable». 

Els amics Tubert, en conseqüència, porten un nom que 
vindria a ser «gent espavilada, clara i noble». Per això han 
sabut reconvertir una botigueta en tot un supermercat!

JORDI LLOVET

(el castellà, en aquest sentit, no hi té cap pes, perquè tots 
els noms de Catalunya van quedar fixats molt abans que a 
Catalunya es parlés la llengua castellana).

El primer que se’ns acudiria és considerar que la paraula 
Tor prové del llatí turris, és a dir, «torre». Però, malgrat 
que hi ha noms de pobles a la vora que porten aquestes 
mateixes tres lletres en el seu nom complet, com Torroella 
de Montgrí o Palau Sator (sa-tor) –lletres que en aquest 
cas sí que remeten a «torre»–, és difícil creure que el nom 
de la vila de Tor tingui aquest mateix origen, perquè no hi 
consta, històricament, cap torre de defensa o similar en el 
nucli històric.

Més aviat hem de pensar que Tor ve de la paraula turó, i 
fins i tot d’un nom preromà emparentat amb el menorquí 
toro (que no té res a veure amb l’animal, o només meta-
fòricament, sinó justament amb una elevació del terreny, 
com ara un turó o un pujol). Avalaria aquesta hipòtesi el 
fet que Tor es troba a una altitud de 35 metres sobre el 
nivell del mar, 20 metres per damunt del nivell de Ver-
ges. En una comarca tan ondulada com la nostra, no és 
gens estrany, doncs, que Tor agafés un nom derivat de turó 
(amb reversió de l’accent, segurament per influència de la 
llengua àrab).




