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Diàlegs amb els llibres

Noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa i altres estudis 
d’onomàstica.

Edició de Jesús Bernat & Ferran Guardiola. L’estralla, 3. Societat d’Onomàstica.

Recull el llibre les comunicacions i ponències de la Jornada d’onomàstica de les 
terres de Penyagolosa (IV Jornada de la Societat d’Onomàstica ), celebrada a Atzeneta 
i Vistabella del Maestrat els dies 4, 5 i 6 de maig de 2018.

Els temes proposats per a la Jornada foren l’onomàstica de la zona i 
la relació entre toponímia, cartografia i excursionisme. Els treballs apa-
reixen agrupats en dos blocs a partir d’un criteri geogràfic: el primer, 
“Estudis d’onomàstica de les terres de Penyagolosa”, conté divuit arti-
cles que se centren en el cim i les comarques que l’envolten, tot i que 
ho fan en modalitats ben diverses.  Així trobem estudis d’antroponímia, 
toponímia-històrica, literaria, en llengua àrab i berber, urbana popular 
i zootoponímia-, reculls municipals, retolació i normalització lingüísti-
ca, i anàlisi lingüística –etimològica i morfològica. Destaquem,  per la 
seua condició d’històric de l’excursionisme, l’article de Josep Viciano, 
el Sherpa, i les ponències de Vicent Pitarch lligada a la dualitat entre 
excursionisme i homenots de la nostra llengua i la de Vicenç  M. Ros-
selló, que analitza la cartografia excursionista de Fredes i Penyagolosa. 
El segon bloc, “Altres estudis d’onomàstica”, agrupa quatre estudis 
toponímics centrats en altres terres, més al nord de Penyagolosa, des de 
les vessants literària, cartogràfica i geològica. Finalment s’ofereix una 
bibliografía onomàstica de les terres de la Setena de Culla i l’Alcalatén 
que complementa tot el ventall de propostes. Un volum que és un pas 

important a través de l’onomàstica en el camí del coneixement de Penyagolosa i la 
seua gent.

Publicació dels fullets toponímics de Castellfort i la Todolella
L’Acadèmia Valenciana de la LLengua amb la col·laboració dels  ajuntaments  de la 

Todolella i de Castellfort i l’Institut Cartogràfic Valencià ha editat els fullets toponí-
mics dels municipis de Castellfort(2019) i la Todolella (2019).

A la comarca ja tenien els seus fullets editats  pobles com Olocau del Rei (2000), 
Herbers (2004), Cinctorres (2005), Vilafranca (2008), Vallibona (2008) i Portell de 
Morella (2016) 

També els municipis de la Mata i el Forcall   tenen l’edició dels seus fullets prou 
amanida i no ha de passar molt de temps per a que siguen editats. El demés pobles de 
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la comarca com Morella, Palanques, Villores, Sorita i tot el territori de la Tinença de 
Benifassà ja fa temps que tenen el treball de camp enllestit.

En el fullet de la Todolella s’arrepleguen un total de 216 topònims del terme els quals 
apareixen situats en dos mapes, un que ajunta tots els corresponents a elements físics 
(cingles, collets, moles, llomes, serres, barrancs, fonts, basses, abeuradors, partides i 
paratges) i un segon que replega els que més mostren la presencia humana (masos, 
assagadors, camins ,carreteres, pistes, ponts, granges, peirons, hostals, etc).

Del terme de Castellfort  apareixen  270 topònims i plasmats damunt de tres mapes. 
El primer  d’elements físics (colls, collets, llomes, roques i serres, barrancs, rambles, 
fonts i basses), el segon situa les partides del terme, diversos paratges, assesters, er-
mites, mitgeres, molins i peirons i  el tercer pinta  masos, assagadors, camins i pistes.

El replegador dels topònims ha estat Ferran Guardiola que ja havia fet la mateixa 
tasca per als fullets de Cinctorres i de Portell.


