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La recuperació del patrimoni
toponímic i onomàstic, la recuperació
dels nostres noms

El trencaclosques territorial
Si alguna cosa ha canviat a Europa durant els darrers vint anys, això ha estat –més que mai des de la
Segona Guerra Mundial– les perspectives de modificació territorial i les noves realitats emergents en
el trencaclosques més o menys ordenat de les diferents nacionalitats i regions. En aquest marc de
metamorfosis més o menys cruentes, models com
els descrits en aquest volum col·lectiu –els
d’Alemanya, Bèlgica i Espanya– segueixen despertant l’interés dels estudiosos precisament pel que
tenen d’intent d’encaix pacífic de les realitats socials
plurals en un context unitari però respectuós amb
la diversitat.
La comprensió del que en l’argot especialitzat
s’anomena l’«escala regional» pot servir, ben tractat
i avaluat, per a evitar realitats deplorables com les
de l’antiga Iugoslàvia, un exemple ja paradigmàtic
d’explosió nacional per manca de subtilesa en l’argamassa. En aquest llibre, diferents especialistes en
el tema analitzen les estructures polítiques regionals a Europa des d’una perspectiva comparada.

El Congrés Internacional de Toponímia i
Onomàstica Catalanes, celebrat a la ciutat de
València en abril de 2001, és el darrer esglaó d’un
procés que va començar a finals dels anys setanta i
que ha comportat la recollida d’un corpus considerable sobre la toponímia i onomàstica del País
Valencià. Hi trobem 68 comunicacions i dues taules
rodones. En elles s’estudien els antropònims, sobretot aquells relacionats amb les migracions, com els
cognoms valencians d’origen maltès; la relació que
la toponímia té amb el territori, com la toponímia
de les zones de frontera; els estrats toponímics precatalans, com l’ibèric o l’àrab; la relació entre la literatura i l’onomàstica, com l’onomàstica en el Liber
elegantiorum; la relació entre la lingüística i
l’onomàstica; o be sobre la qüestió de la normalització lingüística, on trobem diversos estudis sobre
la legislació i les diverses tasques oficials i oficioses
que s’estan fent. Per a concloure, les dues taules
rodones foren dedicades a la interdisciplinarietat i
l’hispanisme.
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