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Noms de lloc i noms de gent

Albons

Albons, que és un lloc molt bonic, tenia un restaurant 
de poca anomenada però de molt bon menjar, Ca la 
Nati, primer parat al mig del poble en una mena de 
casal de jubilats i al cap d’uns anys situat en un ex-
trem del poble anant cap a Bellcaire. Ignoro si ara s’hi 
menja tan bé; fa molt de temps que no m’hi deixo 
caure.
No ho diríeu mai, però el nom ve del topònim llatí 
Alburns, documentat el segle xii, i aquest, de les vari-
ants llatines alburnus, alburnum, alburnos, que es feia 
servir, com a substantiu o com a adjectiu, per a gent 
de pell blanca i per a un peix d’aspecte igualment 
blanquinós. D’alburnos va passar a albornos, d’albor-
nos a alborns i d’aquest nom –que té tres consonants 
seguides difícils de pronunciar (r, n, s)– a Albons. Po-
dria designar tot el paratge de la vila d’Albons a causa 
del color verd clar blanquinós de la contrada –no pas 
ara, sinó en temps en què el lloc era més aviat un 
areny, o un aiguamoll–, i així ha quedat la cosa.
Víctor Català, un dels hereus de la qual ens va dei-
xar la casa que a Verges anomenem Can Punton, deia 
que Albons venia directament d’alba. No s’equivo-
cava del tot, però el fet és que hi faltava alguna cosa; 
per això hem explicat que l’origen del nom cal anar a 
buscar-lo en un derivat d’albus, alba, album (blanc), 
és a dir, en l’adjectiu medieval alburnum.

MARTÍ BRUGUÉS
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En Josep Cots i l’Èric Jacomet

Una tarda del mes d’octubre em trobava prenent 
un cafè al bar de la plaça Major –per desgràcia des-
proveïda d’arbres i d’ombra, cosa que la fa incòmo-
da bona part de l’any–, quan l’amic Josep Cots, del 
carrer de Ponent, em va demanar que parlés del seu 
cognom perquè li feia il·lusió. Res més fàcil que fer 
feliç algú si un en té l’avinentesa. 

El nom Cots, i els seus similars Cot, Lacot, Sa-
cot i Cotet, és provinent de França, cosa no gens 
estranya si un es troba en una comarca catalana ve-
ïna, com és l’Empordà. Per tant, és un topònim, 
un nom de lloc, que ha donat naixement a un nom 
de família, cosa d’allò més habitual en l’origen dels 
cognoms catalans, i d’arreu. De fet, com que el 
nom prové del llatí cos, cotis, que vol dir «pedra», 
Cots (i Cot, com el Sacot, que és un volcà de la 
zona d’Olot) s’hauria de pronunciar amb accent 
tancat: cóts, cót. No sé si algú li diu cóts, a en Jo-
sep; més aviat he sentit que li diuen còts, i això que 
a Verges, com en bona part de les comarques de 
Girona, hi ha tendència a fer servir l’accent tancat 
en substitució de l’obert: hóme, per exemple, i no 
hòme; pórta i no pòrta. Tant se val: diguem-li com 
li diguem, sempre serà el nostre benvolgut Josep 
Cots, del carrer de Ponent.

Com que el cafè me’l va servir un cambrer –treba-

lla en aquell bar que he esmentat– que es diu Èric de 
nom de fonts –o Eríc, que és com s’hauria de dir si 
tenim present que el nom és tan germànic com En-
ric, que és una paraula aguda: ningú no pronuncia 
ènric– i Jacomet de cognom, vaig estudiar per veure 
si treia l’entrellat d’aquesta paraula. Jo em pensava 
que el nom podia venir de l’italià: primer Giàcomo 
(Jaume), després un diminutiu (Giacometti, com el 
famós escultor) i després, per pèrdua del final -tti, 
giacomet i, finalment, jacomet. De fet, penso que 
aquesta deu ser l’etimologia, tenint present els tan 
estrets contactes de la Corona d’Aragó amb els reg-
nes del sud d’Itàlia, en especial en el segle xv. 

Però hi ha autors qualificats que ensenyen que 
Jacomet ve del francès dialectal Jaquème, derivat 
de Jacques, que també vol dir Jaume, o Jacob..., o 
Santiago. M’estranya, tanmateix, que l’accent del 
cognom passés de la segona síl·laba a la tercera; per 
això em decanto per l’origen italià de la paraula, 
perquè Jacomet no ha sofert cap canvi –els canvis 
són molt rars en etimologies–, si es compara amb 
Giacometti, en el pes accentual de la paraula.

JORDI LLOVET
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