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Hi ha moltes formes de ser parent i d 'enfocar les relac ions entre els parents. Per
defin ir-les i kientiñ-cer-tes, els individus
d 'una societat recorren a una se rie de
noms i termes que pe rme ten classifica r
als parents en categories i ordenar les
seves relacions. En aquest sentit, les formes de família i de filiac ió es comb inen
per cons tituir categories de pa raules mitja nr;ant les quals l'individu pot recon éixer els agrupaments significatius de I'estructura socia l en la que ha nascut
(Leach, 1958:143). Per a I'Antropologia,
I'estudi de les formes de nom inació ha
es tat un de Is se us tem es cen tra ls ,
donant l/oc a apassionades i abs tractes
potémiques a I'entorn de la se va significació. A Europa , els estudis etno/ógics
sobre les formes de nominació i denom inació s 'han int eressat sobre tot per la
forma d 'utilització d 'aquests noms , les
situacions en que apareixen , i les fun cions que adopten segons les circumst éncies en que són utilitzats. A partir de
I'analisi de la nomenclatura, deIs termes
d 'epel-leci á i formes d'edrece r-s 'hi és
possible dis tingir la conceptualització
que se 'n fa deIs parents i com se 'ls classifica dins d'una xarxa jetérquice en la
que, a partir de la denominació , es
poden recon éixer els dre ts i de ures
assignats a cada parent, les relac ions
socials efectives, les in t e ra ccio n s
mútues i els seus comportaments.
En aquest a rt ic le ana li tza rem les
caracte rístiques del sistema de nominació emp rat a la població de Grata l/ops, al
Pr iorato En el sistema de nominació
emprat en aquesta oobtecio', com en tot
e l s istema europeu de nom inació ,
podem observar diversos eleme nts que
configuren la identitat pe rsona l i familiar:
1) el nom d e la casa, utilitzat només de
forma oral, per situar a cada indi vidu

, L'analisi es lonamenta en informació oral (recolIida el 1984-1988) i documental (Roigé, 1988). La
documentació emprada compren documentació
diversa, com les Uibretes de Compliment Pasqual,
censos i padrons i Registres de Baptismes (Arxiu
Municipal de Gratallops. Arxiu Parroquial de Grata1I0ps. Arxiu Diocesé de Tarragona): El meu agra;ment a Jaume Sabaté pel seu supon i ajuda .

com a membre d 'un grup dom éstic, amb
un comportament i una ideologia que,
ens recorda -eom assenyala Iszaevich
(198 1)- " la consciencia del l/oc de la
casa en I'ordre jerérquk: del poble »; 2) el
nom propi, exp ress ió de I 'i n divi dua lisme i d 'una certa jerarqu ització
fam iliar; 3) el cognom, ima tg e de la
comunitat en mo viment i exp ressió legal
de la legitimitat i con tinurtat familiar; 4) la
terminologia (o forma de no mina ció
deIs parents), fina lment, expressa els
sign ificats afectius i les relacions de reciprocitat, amb un sistema d 'actituds associades a cada denom inac ió.

ELS NOM S DE L ES CASES
El nom de la casa (identificat al Priorat
com a Cal, con tracció de " casa det») es
refereix sobre tot a les persones que
hab iten en un grup domestic, i per extensió a la casa que ocupen, pero no té
unes connotacions ge ogratiques, co m
ho té en les zones de masies (on s 'utilitza més la forma Can contracció de Casa
d 'en...).
Els noms de les cases són un mece nisme per a distingir i identificar la pertinenes deIs individus a un grup aom éstic,
en un context en el qua l hi ha una considerable dup lica ció deIs noms forma ls
(noms propis i cognoms), a la vegada
que permeten ordena r les relacion s
socials classifica nt a cada individu en
una posició soc ioeconómica coneguda
per tots els membres a través del reco neixement de cada casa identificada pel
seu nom o Molt poques vegades el tro bem esc rit, ni en documents p úblics ni
familiars. Per eixo, molts noms són difícils d'identifica r quant a la seva significació , i s 'aparten del tot de les paraules
conegudes o de la seva correcta gramatica. A més, el nom de la casa es caracteritza pe rque I'han dona t els altres.
Com indic évem, la func ió del nom de
les cases és doble: evita r les confusions
deIs cognoms i -sobre tot- indicar la presencia del grup domes tic a la casa i la
se va inserció en I'espai social. Sembla

sa tisfer una exigencia de definició de
grups de parents segons la se va residencia (Sev e ri, 1980: 115; Isza e vich,
1981) pe ro alhora el nom serve ix pe r evitar les confusions creades pe r una elevada homonímia. La gran difusió d 'alguns cognoms i la seva repe tició els fa
ineticecos, com constata Na varro a
Mec ina (1977: 112), tant per distingir a
les persones individualment com pe r
agrupar un cert nombre de grups domestics units per relac ions de pa ren tiu. A
tn és, aquests noms situen a cadascú
dins la jerarquia de la prop ietat. Alguns
noms de les cases es repeteixen durant
seg les, de manera que la reivindicació
d'una an tiguitat més gran cons titueix un
element de prestigi, al costat de noms
que tenen una menor antiguita t. Com es
formen aques ts noms resulta difícil d 'establir.
De Is 124 noms reco ll its sobre les
cases de Gratal/ops, un tete (3 7) sem bIen derivar d'atributs pe rsona ls, un altre
terc (34) de noms propis i la resta de
noms, de punts qeoqrsttcs, noms d'oficis
i d 'animals (quadre 1). Els derivats d 'ettibuts personals (de condicions perticu lars deIs individus o de característiques
de la casa ) subs isteixen tot i que es pe rdi la se va significació amb el pas deIs
anys. Qui més qui menys, tothom de la
própia família coneix alguna interpretació del nom de la seva casa i del seu origen , pero la majo ria d 'aques tes exp licacions són poc cre i'bles. Alguns semblen
una formació e ti mológica cla ra (Cal
Xicolí, Ca l Salterí, Ca l I'Homedí, Cal
Pulida ), mentre que d'altres són difícilment identificabl es (Cal Mal/enga, Cal
Xepo t, Cal Tost) o conserven la forma
lexical i fonológ ica de la paraula inicial
(Ca I'Alemany, Ca I'Estel, Cal Sort).
O'entre els procedents de noms pro pis, la majo ria d 'el/s (30) s 'han format a
partir de noms masculins, i només 10 de
femenins. Tot i que el nom de la casa
sob reviu encara que no ja no existeixi la
persona que Ii ha dona t origen , aquests
noms semb len haver tingut una vigencia
ge ne ralme nt més curta qu e els altres .
Ca ld ria des tacar, tam bé , t'exist éncie
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Quadre 1. Alguns noms de les cases de Gratallops
Cal Con ill, Cal Merla , Cal Reban y, Cal Mallenga, Ca l'Arany, Cal Mestre , Cal Baste r, Cal Correu , Ca l'Herrero, Cal
Marxa nt, Cal Serraller, Ca l'Apotecari, Cal Metge , Cal Teixidor, Cal Teler, Cal Past isser, Cal Pastelero, Cal
Ca nyisser, Ca la Botera , Ca la Cinta Pietat , Ca la Cinta del Rebany, Cal Julio, Cal Francis quet , Cal Jaume de
l'Eulália, Cal Jaume t For ner, Ca l'Anton, Cal Mateu, Cal Bapt iste Porrera , Cal Martinet, Cal Ximet, Ca la Pietat, Ca
l'Enri queta, Ca l'Es colástlca , Ca la Palmira, Cal Remigio, Cal Mingo , Cal Baldomero, Cal Pere Maco, Cal Cristófo l,
Cal Cec ilio , Cal Grego ri, Cal Jaume El Pelip, Ca la Mónica, Ca l'Oleguer, Cal Ricardo , Cal Roe, Cal Rutino, Ca
l'Emflio, Ca l'Eu l ália , Cal Joa n de I Mas, Ca la Salut, Cal Senyor Andreu, Cal Joan del Mas, Cal Domé nec, Cal
Guiamet, Cal Piqué, Cal Jover, Cal Vilella, Cal Saura , Cal Molina, Cal Mestre Piqué, Cal Ros , Cal Pinyol del L1oar,
Cal Pellicer, Cal Valls, Cal Grau, Ca l Guiu, Cal Grauet , Cal Mestre, Cal Xicolí, Ca l'Alemany, Cal Pulida, Cal Xepot ,
Cal Monjo , Cal Salteri, Cal Batllet, Ca l'Estel, Cal Pixeres , Cal Volant , Cal Plo rades , Ca I'Homedí, Cal Sorl , Cal
Pelat, Cal Genot, Cal Tost, Cal Rato n, Cal Gepet, Cal Pisto les, Cal Ratat , Ca la Manya , Cal Godo , Cal Salut, Ca
Bistet, Cal Tort, Cal M ánic, Cal Ratat , Cal Sord, Cal Xota, Cal Xubit, Cal Bistet, Cal Xafat, Ca la Veva, Cal Mingo,
Cal Porla l, Cal Pouet Mateu.
FONT: Inform ació oral, J. Saba té (1986) i A. Gonzá lez (1985).

d 'alguns noms complexos, procedents
de divisions d'aque lla casa , quan convé
precisar més en la definició (Ca la Cinta
Pietat, Cal Jaumet de I'Eulalia, Cal Ja umet Fomer, Cal Bap tiste Porrera). D'altra banda, alguns es presenten en forma
diminu tiva (Cal Jaumet, Ca l Martine t,
Cal Ximet) i alguns en la seva forma castellana (Cal Ju lio, Cal Remigio, Cal Baldomero). L'originalitat del nom, dones,
contribuiria a l ' éxi: o fixació d 'un nom de
la casa .
La utilització del cognom familiar com
a nom de la casa , en can vi, és menys
habitual. En aquests casos, la utilització
del cognom suposa una valora ció socia l
de la continu ttet genealógica. Semblen
haver estat les cases amb majo r propietat les que han mantingut el cognom com
a nom de la casa . En aquests casos, el
cognom actuava com a element de prestigi no només per a les persones d'aque ll
grup dom éstic, sinó també les persones
procedents d 'aquell grup i que porten el
mateix cognom, mantenint un parentiu
IIunya reconegut. Junt amb aquests, trobem alguns grups dom éstics amb cognoms d 'origen castella (Cal Molina, Cal
Garcia), en que I'adopció de l cognom
seria la consea üencie de la se va originalitat dins del poble.
L'origen deis noms formats a pa rtir de
noms d 'oficis és ciar, i pot coincidir amb
I'activitat p ro fessio na l d 'un de is se us
membres. Tanmate ix la relac ió no sempre és directa i, de fet subsisteixen els
noms d 'alguns oficis desapareguts des
de fa anys al poble o d 'aquella casa (Ca
I'Apotecari, Cal Metge, Cal Teixido r, Cal
Teler) . Sign ifica tivament, el IIenguatge
tendeix a idear no ves formes per evitar
duplicacions i assignar aix í classifica cions sense confus ions .

No hem trobat més que dos noms de
les cases que facin referencia a la procedenc ia geografica o a la situació de la
casa . És sobre tot el grup dom éstic el
que conserva i transmet el seu propi
nom i no la casa . Com assenyala Juliano
(1984:72) , «el grup dom éstic dóna nom
a la casa i no a t'lnvets e », Si alguna
fam ília ha marxat del poble continuara
sent coneguda amb el mateix nom, i si
una família no originaria del poble com pra una casa , aquesta no sera coneguda
en princ ipi amb el nom ante rior. Els del
poble identifiquen aquella casa com «la
casa del costat de Cal" , o fins i tot com a
«la casa on abans hi vivien els de Csl.:» ,
Aques ta id entificació amb el grup
dom éstlc fa que , so vint, la transmissió
del nom no hagi seguit la línia pa trilinea l.
De fet, més que una Iínia genealógica
rígida -com el cog-nom-, el renom
segueix la Iínia patrimon ial. Si un patrimoni fam iliar es parteix, el renom es
quedara amb que quedi a viure a la
mateixa casa , mentre la resta deis germans adoptaran el cognom d 'on vagin,
un de nou o desdoblaran I'anterior. En
definitiva , la func iona litat del nom de la
casa es refere ix tant a senyalar la con tinuTtatde la propietat com a procurar un
sistema que asseguri la identificació deis
individus com a formant pa rt d 'un mateix
grup domesticoJu liano (1984:76- 77), en
con tra de I'opinió d 'lszaevich ( 198 1)
assenyala que els noms de la casa es
limiten a marcar la pettinence de cada
individu a un grup, peró que són sem énticeme nt neutres, pe l que no tenen
un contingut ess imetric o de d ife renciació social.

ELNOM PROPI
El nom propi (<<el nom »), com les altres
denominac ions, té una funció ass imiladora i distintiva, funciona com un veritable «ma rca do r fam iliar" (Z onab en d,
1980:12). Donat al nen nou nascut pels
seus pares, la seva elecció no es fa
abso lutament a I'atzar, sinó que exoressa un missatge d'ordre familiar o social.
Si la transmissió del cognom té una identificació legal de filiació i la del renom té
relació amb la transmissió de t'ner éncie,
el nom dota d 'una personalitat individual
a qui el rep dins de la seva generació, i
tende ix a retorcer uns IIigams de tipus
espiritual a través deIs mecanismes d 'elecció.
Si els cog noms només varien per causes detnoqréñques i de mobilitat de la
població, en I'elecció deis noms es produe ixen significatives variac ions al IIarg
del període analitzat. Com indica Bestard (1985:69), els noms poden variar
amb el temps , passant del «registre de
parentiu al registre de moda " . Per comprovar la variab ilitat en els noms elegits,
hem comptabilitzat els primers noms de
les persones nascudes a Grata llops en
tres períodes diferen ts, el segle XIX
( 1826- 1860), el posterior a la tñ-toxere
fins a la Guerra Civil ( 1896- 1940) i el que
va de la Gue rra fins el 1985. La principal
conc lusió que po t extreure 's de I'evolució deis noms és la gran diferencia entre
I'stock deis noms utilitza ts al XIX i en els
darrers anys. Mentre que durant el XIX,
el nombre de noms utilitzats era molt
limitat (a Gratallops, una mitjana de 21,7
persones batejades per cada nom masculí, i de 17,2 per als femen ins), durant el
XX els noms van anar diversifica nt-se
extreo rdin érieme tü (també a Gratallops ,
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1826-1860
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1896-1940

Joseo
Francese
Joan
tlorenc
Pere
Pau
Jaume
Anton i
Bapt iste
Miauel

201
134
122
67
42
37
31
25
18
9

A1lres
TOTAL
Noms
Miijana

82
768
36
21,3

Maria
Teresa
Rosa
Maadalena
Gertrudis
Francesca
Tecla
Ursula
Esperanca
Isabel

201
169
81
69
28
289
23
23
12
10

26 ,5
22,2
10,6
9,1
3,7
3,1
3,1
3,1
1,6
1,3

Allres
Tota l
Noms
Miijana

116
760
43
17,7

15,28

2,02 i 1,86, respectivament). Es va tendir, dones , a una ampliació del capital
deIs noms i a un creixent desig d 'originalitat en I'elecció.
Ourant el segle XIX (1826-1860), a
Gratallops només s 'utilitzaren 36 noms
masculins i 43 femenins, Aquest esc és
capital de noms es concreta, a més , en
uns pocs noms : tres únics noms per a
cada sexe (Josep , Francesc, Joan;
Maria Teresa i Rosa) cobreixen més del
55 % deIs Baptismes: més de la meitat
de la població, doncs, utilitzava només
sis noms . La limita ció de noms utilitzats
es manifesta, encara més, quan s 'observa que els primers deu noms masculins
eren posats gairebé al 90 % deIs nascuts. La transmissió del nom seguia,
doncs, una major adequació a unes normes que intenta ven retorcer els lligams
amb els avantpassats. Els noms , difícilment podien atorgar a cada individu una
identitat dins de la comunitat, car una
gran quantitat d 'individus porta ven el
mate ix nom o El nom només podia
proporcionar una personalitat a l'individu
dins del propi grup dom éstic, i a través
d 'aquest en la comunitat loca l.
La comparació de les dades de GratalIops amb d 'altres pobles veins sugge-

26,1
17,4
15,9
8,7
5,5
4,8
4,0
3,2
2,3
1,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Joseo
Joan
Llorenc
Francese
Pere
Jaume
Ramon
Enrie
Anton i
Miouel

26
26
16
14
13
10
8
7
7
6

26,4
22 ,3
10,6
9,1
3,7
3,0
3,0
1,6
1,3
1,2

Allres
TOTAL
Noms
Mitiana

87
210
65
3,2

Maria
Rosa
Teresa
Anna M"
Consol
Dolors
Camne
Francesca
Isabel
Pur lssirna

40
24
21
8
8
6
5
5
4
4

16,5
9,9
8,7
3,3
3,3
2,5
2,1
2,1
1,6
1,6

A1tres
Total
Noms
Miij ana

117
242
85
2,8

48 ,2

reix ben poques diferencies respecte als
noms utilitzats. L'única diferencia significativa es refere ix al nom del patró local,
que apareix en els diferents casos en
tercer o quart lIoc. En I'elecció del nom ,
dones , hi intervenien també, a part deIs
motius familiars relacionades amb la
transmissió del propi stock familia r, d 'altres moltes raons , entre elles les propios
devocions locals .
Per contra, des de finals del XIX , com
a conseq úéncie de la difus ió del clima
romanticista i de la valoració de l'individu
com a diferenciat del grup fam ilia r, va
anar produint-se una diversifica ció deIs
noms propis. En un primer moment, van
créixer el nombre deIs noms disponibles,
pero els principals van seguir mantenint-se com als més difosos. Oesprés, ja
més recentment, els noms antics van
deixa r de ser els dom inants, sobre tot
per part deIs més tradicionals, Josep i
Maria , relegats a una utilització molt lim itada. Cal anotar que no es produeix un
mecanisme de substitució d 'uns noms
per uns altres, sinó un procés de divers ificac ió. O'aquesta manera, dones , amb
I'abandó de I'homonímia entre parents
esp irituals i fillo ls, els primers perden
importancia i deixen de j ugar qualsevol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1941-1986
10
9
7
4
4
4
3
3
3
2

Joan
Jaume
Francese
Joseo M"
Antoni
L10renc
Reinald
MTcluel
Ramon
Raimon

12,34
11,11
8,64
4,93
4,93
4,93
3,70
3,70
3,70
2,46

Altres
TO TA L
Noms
Mitiana

32
81
40
2,8

39,49
100,00

Rosa
Montserrat
Teresa
Joana
L1u'isa
Pilar
Camne
Maria
Núria
Lurdes

11
7
6
5
4
4
3
3
3
2

11,8
7,5
6,4
5,4
4,3
4,3
3,2
3,2
3,2
2,1

Altres
Tota l
Noms
MTtfana

42
93
50
1,8

43,01

rol en la circulació deIs noms dins de les
línies (Z onabend, 1980:65). Es busca ,
dones , una major originalitat i diversitat,
pero a la vegada aquest fet reflexa una
pérdue d'imootténcte en la capacitat de
control deIs més vells en la successió.
Situada I'evolució deIs noms preferits,
cal ara definir quin es pautes i criteris
intervenen en la seva elecció. Al contrari
que els renoms de les cases (nom triat
per la comunitat) o els cognoms (denom inació oficial), I'elecció és un monopo li familia r, atribu i't a l'infant per la seva
fam ília, la qual tenia el seu propi stock.
Ourant el XIX, les pautes de transm issió
eren rígides, encara que molt diverses.
Les practiques de posar el nom han
estat ben variades. No podem dir que hi
hagi hagut una pauta émpllement seguida. Una de les practiques cons istia en
posar al primer fill el nom del pare (i tamo
bé, en conseq ú éncie. de I'avi) , i a la primera filia el nom de la mare (i de t'évie),
El nom esdevé així un indicador de la
pertinence familia r, signe d'identificac ió
a la mateixa línia deIs pares. Aquest criteri, estudiant les genealog ies, apareix
en prop de 2/5 parts deIs matrimon is.
Per als altres fills, en can vi, no sembla
trobar-se cap norma específica ni ordre
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en la design ació de l nom, peró aques ts
adopten" preferentmen t els noms que ja
portaven membres de la se va generació
anterior, sense definir una diferenciació
entre ambdues Iínies de descende ncia.
S 'inten ta, aixó s í, aconseguir un ce rt
equilibri entre la Iínia patrilinial i matrilinial pel que fa la transmissió deIs noms .
Si es dóna a un fill el nom d 'un pa rent ,
a ixó no rep res en ta únicament -com
assenya la Zonabend ( 198 0: 13)- un
acte de pietat filial, sinó el predes tina r el
fill a perpetuar un epónim i una Iínia.
Pe ró hi havien d 'a ltres fo rm es de
transmissió. En alguns casos, en l/oc
d 'una rep etició en cada ge ne ra ció, es
produia una alternancia: els a vis tran sm etien els se us no ms als se us néts,
m en tre que de veg ades hi havia una
repetitició del nom no més enl/a de dues
ge ne racions per al fill pnmoq énit, pe r
després cerc ar un nom anterio r. A ixó
p erm etia retorcer els I/igams de pa rentiu,
mitjan9ant una major circu lació i reno vació deIs noms i, a la vega da, marcar més
la bilateralitat de la transmiss ió de l nom,
p eró en realitat el m és característic de la
tran smissió era t'existéncis de fórmules
molt diverses . La con tínua repetició deIs
noms mostra la limitació del capital simbó lic de noms fam iliars l, a I'ensems, que
la bila teralita t en les tran smissions dongui l/oc a una contínua barreja les tran steréncies de Is noms.

EL COGNOM, TRANSMISSIÓ
DE LA IDENTITAT
L'ús del cognom es limita a la identificació oficial, i els vei ns I'utilitzen poc per
referir-se ora lment a una o altre persona .
Juliano (1984:77-81) suggereix que cognom i el nom de la casa pe rtanye rie n al
ma teix tipus de catego ries identificador e s , pe ró que ambdós s istemes
d 'iden tificació han seguit processos diferents. Tanma teix, I'adopció d 'aquest sistem a pe r I'organització oficia l I'ha con vertit en un sis te ma rígid, per ra on s
administratives, apartant-Io del sistema
m és utilitzat, el nom de la casa . En aqu ests sentit, tindríem un dob le sistema
d 'identificació : f'oficial (els coqnom s),
qu e marquen so bre tot la filiació consang uínia i el local (els noms de les cases),
com a imatg e de la cl assificació de Is
habitants en uns grups dom éstics de terminats.
El prime r que sobta analitza nt els cognom s és I'alt índex d 'ho monímia que hi
trobem. Jaume Sabaté (1986:68-69), ha
co mptabilitza t el total deIs primers cogn om s tro b ats a G r a ta flo ps e n t re
1625 -1688 i 1825 -1936 segons els Ifi-
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bres de Bap tismes. D 'un total de 3686
naixements, hi troba 206 cognoms diferents. D 'aquests, 51 cognoms (el 25%)
apleguen 3098 na ixements (el 84 %),
mentre que els 155 res tants cognoms
nom és ap legue n 588 naix em ents (el
16 %). Els deu prime rs cognoms (Ripol/,
Masip, L1orens, Porrera , Vilalta , Fe rré,
Guiu, Sen tís, Cabré, i Piqué) apleguen,
pe r la seva banda, el 36,5 % del tota l deIs
cognoms. Durant el segle XIX, malgrat
existir una ele vada exogamia i una mobiIitat residen cial, I'homonímia es mantindria a causa de la residencia patriloca l.
Potser per eixo , Bestard assenyala
que els cognoms done n la imatg e d 'una
comunitat tancada a la qual s 'hi pe rtany
pe r naixem ent, pe r natura, com la -imstge de la sang que circula per uns circu its
invariables » (1985: 73-74). Peró també,
els cognoms se rve ixen co m a punt de
referencia d 'una relació de pa rentiu difusa i I/unyana que sembla ende-vinar-se
quan dues persones es trobe n i porten el
mateix cognom. Aquest sistema, pero,
només serveix per al cognom pa tern , ca r
els matern s es perde n a la g en eració
següent. A m és, en els do cuments de l
segle passat, la muller apa reixia registrada amb el cognom del seu marit com
a prime r cognom, mentre el seu pa tern
era reservat pe r al segon.
L'exclusió de la dona en la transmissió
del cognom per imposició oficial tendeix
a mantenir, I/a vors, la imatg e d 'un pa ren tiu lineal, en contraposició a la imatg e
bila teral present a la societat estudiada ,
manifesta t tant en tot el sistema de no minació (retoro de l pa rentiu esp iritua l de
cerécter bila teral en els noms pe rsona ls,
en la denomina ció deIs parents i fins i tot
deIs renoms, que adopten un criteri de
successió independentment del sexe del
fill que rebra l'n eréncie}. En tot ca s, la
transmiss ió de l cognom patern i la p érdua del matern incentiva la preferencia
en la tra nsmissió de Is fills masculins ,
int entant e vita r que un a altra perso ne
amb un cogno m diferent (- e! qendre »}
succeeixi. El ríg id sistema oficial del cognom , a l'inre vés que les altres formes de
denominació comunitéries, és un mecanism e patrilineal que es co ntraposa a la
bilateralitat de les relacions familiars.

LA TERMINOLOGIA,
LA CLASSIFICACIÓ DELS PARENTS
El sis tema de nominació es completa
amb la term inologia de parentiu, el conj unt de termes que serveix per definir les
relac ions familiars. Les definicion s term ino/ógiques es ba sen, en el sistema europeu de ceré ct er bilateral (tant es reconei-

xen els parents pe r la banda materna
com paterna), en la pa rentela , un conjunt
de relacions que dep énde cada persona
i que contempla l'exist éncie d 'una serie
de denominacions que defineixen una
serie d'obligacions familiars , la participa- ció en rituals fam iliars i també formes de
cooperació económica (ajuda en alguns
trebal/s agrícoles ), coa licions polítiques,
ajuda mútua directa o indirecta, etc. Potser algunes d'aquestes característiques
exp ressen relac ions m olt feb les (alg unes purament simbóliques), peró indi quen i'ex tstencie d 'uns llecos de relacions més enl/a de t'emoi: cerimonial,
amb una codificació de certes conductes
i obligacions assumides . La base de la
parentela, en tot sistema europeu, compren unes relacions conc énttioues, és a
dir, unes relacions de parentiu que es
van difum inant a mesura que ens allunyem de la persona. A partir de la intormaci ó ob tinguda, destacaríem qua tre
zones del pa rentiu, en base a les rela cions que s 'estableixen amb el conjunt
de parents: els de casa , els que viuen o
han viscut en comú; els parents propers;
els paren ts lIu nya n s (o els cosins i
oncles); i els pa rents de la banda de la
meva dona o del meu marit (o parents
per afinitat). La frontera entre aquestes
zones, pe ro, és difusa i difícil de precisar.
Unes relacions més o menys intenses no
nom és depenen del major o menor grau
de distancia genealógica o d'afinitat respecte a Ego , sinó també d'altres factors,
com ara la superposició de relac ions d 'amistat, una majo r o menor I/unyania en la
res iden c ia, o rel acions derivades de
situacions conflictives.
Els de casa constitueixen un grup
determ inat pe l factor residencia en comú,
peró només aplicable a aque lls que estan
interrelacionats per consanguinitat o per
afinitat. La seva definició i delimitació és,
pero, problematica. El factor de residencia en com ú no semp re és tan técnmen:
identificable com ho relacionen els censos i padrons. Dos o més grups residencials podien cons idera r-se membres d 'una ma te ixa casa, to t compartint una
mate ixa explotació o fins i tot épets i celebracions en comú. Entre els «parents de
casa" , n ormalment, hi ha tran smissió
directa deIs b éns, del nom de la casa i
alguns aspectes simbó lics, com la presidencia del dol als enterraments. El grup
s 'identifica a el/ mateix, pe ró també és
identificat des de fora mitjanvan t el nom
de la casa que els de fora els donen . La
denominació pos icional fara variaralguna
de les denominacions del parentiu. Així,
el pare del mari t que viu a casa és anomenat per la seva j ove com a «el peari» ,
o «la padrina " , terme que tam bé servira
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per edrecs r-s tü, mentre que el seu marit
enomener é «soqre» o «eoore» als pares
de la seva mulle r que no viuen a la própia
ca sa . L'element posic ional dins de la
família no modifica, en can vi, la denominac ió deIs né ts vers els seus a vis, anomenats «pedri» o " padrina", indep endentment de si són els pares del pare o de
la mare, o si viuen o no viuen al grup
domesticoLes formes d 'edrecsment i de
denominació expressen dones una combinació entre la relació entre dos individus
i la posició dins de la casa , caracteritzada
per la seva presencia o no. Tanmateix,
aquesta substitució d'alguns termes (el
«p e d r i» pel «s oq re », pe r exemp le )
expressa , a part del recone ixement de
I'estatus jurídic i simbó lic que implica, una
forma d'evitar determinades exp ress ions
que no acaben de ser ben cons iderades
en el seu ús: elllenguatge tende ix a ama ga r una relació que es presumeix com a
difíc il (" sogre,,) pe r recórrer a I'estatus
("padrí"), com a reconeixement d 'un a
posició j erérouic« indep endent de la relació personal entre ambdues pe rsones.
Els fills que han viscut a la mateixa casa i
que ara viuen en d 'altres cases conse rven la pertenencia a la zona de parents
" de casa " , encara que no de la mateixa
forma la seva dona ni tampoc entre els
germans que viuen separadament.
Els prope rs fo rmen ta mbé un g rup
reduit de parents, constituit sobre tot
pels els germans i els seus cónjuges
(p eró no els parents d'aquests) i fills, els
oncles i ties i els fills d 'aquests (cosins
ge rmans). Dins d 'aquests g rups s 'oose rven una se rie d 'identificacions simb óliques i també de determinades obligacions mútues, participant en celebracions que pe rme ten mantenir una xarxa
de relac ions familia rs i que es reforcen
amb la memória genealógica . Tots ells
participen en les cerimónies de l cic le
familiar (com baptismes) i d 'entre ells
sorgien preferentment els padrins . Els
termes de pa ren tiu utilitz a ts són m olt
pocs i no ten en , co m en el g rup de
pa rents anteriors , una especificita t: els
termes germatgermana , onc le/t ieta,
nebot/neboda i cos ins s 'utiliitzen per
referir-se als diferents pa ren ts, incloent
els afins d 'aquests. Així, el marit de la tia
adopta el term e equivalent al del pa ren t
consanguini (oncle), pe ró en can vi no hi
ha termes per al cónjuge deIs cos ins germans o deIs nebots, que passen a se r
ano mena ts simplement com a «rnarit
de ... " o «rnull er de .. . ». A un nive ll
cot -tetere t, en ca nvi, els cón j uges de Is
germans (cunyat, cunyada) mantenen
una termino logia p róp ia que manifes ta
un cert allunyament, pe ro en canvi són
cons ide ra ts a nivell similar en I'escala

simbólica de les relacions fam iliars (p er
ex., en la presidencia del dol).
Els lIunyans constitueixen un grup
ampli i poc definit. Termino/ógica -ment,
només dos termes s 'hi re fere ixen: els
cosins i els oncles o tiesoL'aplica ció oiteren t d 'un o altre terme només es refereix
a determina r una posició genealógica :
els d ' una generació anterior seran
oncles o ties, els de la mateixa generació
o inferior seran cosin s, indep endentment
de que sigu i així genea/ógica me nt. De
fet la denomina ció «oncle» (o també tiet,
pe ls nens) o de tia s 'aplica torce geneficament, encara que moltes vega des no
ex is te ix i una rel a ció de pa ren tiu. És
corrent, així, pa rlar de I'oncle Alfonso, o
de la tia Remei, utilitzant tant per referir-se a ell com per crkier-lo , encara que
la relació de parentiu sigu i difusa. El terme " cosí", s 'utilitza per indicar una posició poc p recisa (" Sí, som pa rents , cos ins
tlunyens »), peró no per referir-s'hi ni pe r
denominar-lo (no es dira ma i, per exempIe , el " c o s í Anton » o se 'l cridsr é
" Cosí,,). Si bé no es fa distinc ió genealógica entre els pa rents de línia masculina
i femenina , la co incidencia del cognom
tete que es reco rdi molt més t'exist éncie
d 'unes relacions amb els parents de I{nia
masculina, encara que sigu i de forma
ambigua (- Portem el ma teix cognom,
de urem se r perents» o «emb Cal... som
pa rents ll uny e ns»] , Entre aquests
parents, d 'altra banda, no existeix una
greu prohibició de realitzar casaments
entre ells i les dades histó riques mostren
una certa p re ferencia matrimonial per
retorcer unes relacion s de pa rentiu qu e
es van afeblint. L'ús de les term inologies,
amb el reconeixement d 'una parentela
vaga (-tots som cos ins ») dibu ixa ria una
éree difusa de relacion s que p ot harmonitzer- se molt bé amb d 'altres exiqé ncies
de les relac ions societs, com la classe
social, el velnatge o la conservació i la
transmissi ó del patrimonio
Fina lment, els parents de la dona o del
marit compren un nombre de pa re nts
reconeguts mo lt meno r que no els consanguinis. Fora deIs pares de la tnullet, i
deIs seus germans, cónjuges i fills, i com
a molt els oncles de la muller, mo lt pocs
r ecorden el n om exac te deIs altres
parents o, com a mo lt, es reconeix una
relació de pa rentiu imp recisa. Termino /ógicament, només existeixen termes pe r
exp ressa r la relació amb els pares de la
muller (sog res, o padrins si viuen a casa ),
deIs ge rmans de la mu ller i les se ves oonjuges (tots ells cunyats o cunyades) i -de
vegades- algun oncle o tia al qual se
I'anomena pe l qen étic «oncle» o " tia" (o
tieVtieta) que ja hem vist que té una significació p oc precisa. Els altres parents, en

nomenar-Ios s 'haura d'acompa nyar l'especificac ió " del me u bome» (o ma rit) o
" de la meya dona " , com indicant que el
parentiu es produeix amb la muller i molt
poc amb un ma teix (així, es pa rla del
«nebot de la me va dona " de la «cosine
del me u merlt- o de I'oncle de la me ya
done »). Les paraules «soqre» i «consoqre » tenen unes certes connotacions
negatives , pe l que es feien se rvir tota
mena de substitucio ns termino /ógiques
pe r evitar-ne el seu ús: es parlara de l
" pare de la meya dona " o del " pare de la
Maria" , o fins i tot de r- oncte Frencesc».
És corrent, també utilitzar terminolog ies
posic iona ls per re fe rir-se als sogres ,
sobre tot per dirigir-se a ells: p er aixó,
se 'ls podr é anomena r so vin t padrí o
padrina (p er al sogre que viu a casa ) o
Oncie/Tis. per al que no viu a casa . Amb
ets consanguinis deIs aliats deIs aliats
(per ex., el qe rms de la dona del qe rm é},
d 'altra banda, no hi ha un reconeixement
de Fe xisténci« d 'una relac ió de parentiu
ni termes per descriure-Ia.

CONCLUSION$
Els sistemes de denomina ció i classificació ens permeten veure I'expressió de la
comunitat local sob re el pa rentiu. El sistema termino /ógic ens p erm et aprec iar la
se va lectura de l pa re ntiu , exp ressan t
una adequació entre les fo rmes que
adopta i el sistema sóc iocultural i economic en que es desenvolupa . Da van t de
les contínues reordenacion s ge ne rades
per les aliances i canvis de residen cia, el
sistema de nominació permet recon éixer
la identitat pe rsonal i la relació fam iliar
amb cadascú. Tindria, en de finitiva, cinc
func ions b ésiques: 1) tracta de fixar un
sistema de classificacions dins i fora del
grup aoméstic; 2) resol la con trad icc ió
entre la continui"tatsocial de la família i la
discontinui"tat perso nal; 3) assegura i
fixa per a cadascú la se va p osició res pecte a rneréncie; 4) anticipa i simbo litza
les rela cio ns d 'alianr;a; 5) p retén fixar
unes relacions de tipu s emotiu, suggerint els drets i deu res que es tenen en
una relació de pa rentiu.
Tot aques t sistema de nominacions no
és un sis tema absolutament neutre, alie
a la diferenciació social ni a les relacions
d 'am istat. Grécies a les denominacions,
els diferents elements del nom i els terme s clas sifcatoris, ens és po ssible aconseguir una informació, en poques pereules, sobre la p osició social de l'individu
(nom de la casa), la seva posició individual resp ecte a t'neréncie, les relacions
d 'elience i, en especialment, sobre el sistema de drets i deures qu e s 'assigna
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soc ialmen t a cada relació. Les termin ologies expressen, dones, a nivell simbolic, un conj unt de normes que go vernen
la filiació, la residencia i I'alian ya. Indiquen la pos ició individual en el sistema
de reproducció tot expressa nt les relacio ns jurídi qu es, bio /óg iq ues i morals
definides soc ialmen t.
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