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Quan freqüentment observo, en articles de tema excursionista, butlletins de 
centres, cartells d'audiovisuals o fins i tot llibres i guies, els freqüents errors 
toponímics o la poca cura amb què es tracten els noms propis dels llocs, els 
topònims, no puc evitar una certa preocupació. Fa poc, una entitat cerdana 
organitzava una excursió a “Vilafranche de Conflent”. Crec que hauríem de 
respectar-ne el nom català, Vilafranca de Conflent, reconegut ja com a oficial 
per l'Administració francesa. Ara bé, si membres d'aquesta entitat senten 
algun afecte especial pel francès, podrien haver emprat la forma Villefranche 
du Conflent. Un altre exemple, que ratlla la comicitat, és el del pic de la 
Valleta, al nord de la Cerdanya, anomenat amb formes estrambòtiques com 
“Baiet” o “Baieta” –s'imaginen una baieta a més de 2.800 metres d'altitud?–, 
quan per la coma glacial que encapçala sembla clar que es refereix a una 
valleta o petita vall. La toponímia és tan respectable com els horaris, les 
descripcions dels itineraris i les seves fitxes tècniques, molt per damunt de 
les reiteratives i avorrides magnífiques vistes, les quals prefereixo que 
descubreixi l'excursionista. No comparteixo l'opinió, per tant, dels 
muntanyencs que no donen prou valor a la toponímia i la releguen a una 
posició secundària. Una altra cosa és que no estiguin d'acord amb el nom 
oficial d'un lloc i el substitueixin per un de més local. En aquest cas és bo fer 
constar les diverses variants i consultar els òrgans pertinents, com l'Oficina 
d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans o la Comissió de Toponímia de 
Catalunya, que ha elaborat, amb la participació del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, l'actual Nomenclàtor oficial de toponímia major de 
Catalunya.  
 
Els topònims, a part de ser un patrimoni, tenen un valor simbòlic molt 
important. Els noms propis són la part més concreta d'una llengua, l'aspecte 
més representatiu que ens permet identificar un territori i una comunitat 
lingüística. Tanmateix, ens aporten una informació molt interessant sobre les 
formes antigues d'aquesta llengua, les característiques geogràfiques o la 
història. Donar nom a un lloc és una manera de fer-nos-el nostre. Demano 
més sensibilitat pels topònims, no només dins l'àmbit excursionista, sinó 
també d'editorials, escriptors i correctors. Les persones que treballen en la 
toponímia no acostumen a ser una espècie de rates de biblioteca, sinó que 
es mouen pel territori i fan un treball de recerca rellevant.  
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