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En un món occidental caracteritzal 
per l’especialització extrema deis sabers 
universitaris, alió que primer crida l’a- 
tenció d’aquest volum és la visió pluri- 
disciplinária que ens ofereix Fautor. 
Aquest volum recull la major part de 
l’obra toponímica del professor Rosse- 
lló, avui catedrátic emérit de geografía 
física de la Universität de Valencia i ve
rkable renaixentista del segle xxi per la 
seua amplitud de sabers. Seguidor i ad
mirador deis millors toponomistes ca-

talans, com ara Corom ines, Moreu- 
Rey, Amigó, Veny o Aguiló, ha treballat 
en tots els seus camps i  métodes, i ha 
dirigit diverses tesis doctoráis sobre el 
tema i l’Atles Toponímic Valencia que 
va coordinar l’eficient Aigües Vives Pé
rez. Segons confessa el proleguista, la 
rao d’aquesta investigació toponímica 
és l’ín tim a relació  de la toponim ia 
amb la geografía juntament amb la his
toria i la ¡lengua, i la conservació i el 
reciclatge d’aquest patrimoni lingüístic 
que caracteritza la personalitat dife
renciada d’un poblé.

En total són 25 articles i 400 pagi
nes agrupades en tres blocs. El primer 
porta per títol «Geografía i toponimia» 
i recull un seguit d’originals que po- 
dríem qualificar de generalistes, com 
ara els referits ais noms deis estanys, 
rius, el mapa topográfico nacional, el pa
trimoni o els conflictes a l’hora de la 
normalització lingüística. El segon bloc 
se centra en la toponimia del País Va
lencia i les illes Balears, amb temes tan 
atractius com els llinatges valencians, 
el nomenclátor municipal, les fronte- 
res lingüístiques, o estudis centrats en 
diverses comarques. Per últim, la ter
cera part del llibre reuneix el conjunt 
de les seues aportacions sobre carto
grafía, amb una especial dedicació a les 
cartes portolanes. Un catáleg deis do- 
cuments utilitzats tanca aquesta mis- 
cel lánia.

El volum, malgrat la complexitat 
deis temes tractats, está redactat amb un

llenguatge rigorós però divulgatiu alho- 
ra, amb il lustracions, mapes i taules que 
com plem enten i ¡Ilu stren  al mateix 
temps les investigacions aportades. Les 
notes a peu de pàgina són mínimes, 
mentre que una selecta bibliografia al fi
nal de cada tema amplia la informació i 
orienta sobre les bases que fonamenten 
la redacció deis articles. En definitiva, 
un volum per a consultar la fonamen- 
tació toponímica de gran quantitat de 
noms, per a disfrutar llegint sobre el 
nostre patrimoni lingüisticogeográfic i 
per a aprendre de manera interrelacio
nada geografia, toponimia i cartografia. 
Perqué, com diu Fautor, «hem d’acon- 
seguir mapes toponímicament correc- 
tes, meta encara no assolida».
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Lautor ha volgut escriure aquest lli
bre sense voluntat académica i ha op- 
tat per un estil divulgatiu, sense notes 
ni referéncies bibliográfiques, fet que 
justifica -e n  part- la no inclusió deis 
precedents o el fil que relligaria aques
ta nova proposta independentista amb 
anteriors obres, relativam ent abun-
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