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LA TOPONIMIA
DE POLINYA DEL VALLES

ELS SEGLES X, XII XII*

Jesús Altura i Perucho

Polinyá és un municipi del Valles Occidental limital pels termes
de Sentmenat i Palau-solita al nord, Santa Perpetua de Mogoda al
sud i sud-est, Sabadell a l'oest i perla riera de Caldes a Test'. L'an-
tiguitat del poblé és considerable, ja que cal buscar el seu origen en
una antiga villa romana del Baix Imperi, tal com {'etimología del
topónim indica2. Amb tot, la seva historia reconstruíble per testimo-
nis escrits no comenca, peí que sabem, abans del 15 d'abril del 969.

* Agraeixo a la Sra. Isabel Izquierdo, antiga directora del Museu de Polinyá,
al seu presiden! actual, Sr. Llorenc Sola, i a la Sra. Rosa Esiadella llur collaboració
en la lasca d'identificado deis topónims conserváis encara avui.

i Veg. J. PAYÓLA, «Polinyá del Valles», dins Gran geografía comarcal de Ca-
talunya, vol. 6, Barcelona 1982, p. 187-190.

vol. I, Abadía de San Cugat del Valles 19642, p. 39, que fa venir el nom de Pau-
lihianum. 1. en efecte. el primer cop que apareix Polinyá en la documentació és
sota la forma de Pauleniano i precedil del lerme villa. Aquesta denominado, que
ja ens parla del seu origen, reapareix una altra vegada. En lois els allres textos,
perd, s'ht fa referencia amb el nom de locus i mes sovint amb el de terminus, pero
quan s'esmenta Sant Salvador de Polinyá hom parla sempre de parrachia. Hi ha
uns quanls casos, finalment. en qué el nom de la poblado no ve precedit de cap
alira especificado.



És una escriptura d'aquesta data la que enregistra per primera ve-
gada el nom del nostre poblé arran de la venda que els comtes de
Barcelona, Borrell II i Letgarda, feren a Galí deis drets públics da-
munt aquell3. Aquesta acta és certament interessant des de molts
punts de vista, pero ara volem ressaltar que hi van quedar ben de-
tallats els límits del terme de Polinyá el segle X. Eren aquests: Arra-
ona i Canyelles a la banda septentrional, Palau-solitá i Figueroles
a 1'oriental, Omet i Sania Maria Antiga (Santiga) a la meridional i
novament Arraona a I'occidental4.

Tot i que algún d'aquests loponims no ha perdurat fins ais nos-
tres dies5, és fácil de veure-hi una coincidencia amb les afronta-
cions actuáis i, malgrat petites modificacions en els punts de re-
ferencia, aquests termes es repeteixen en diplomes deis segles XI i
XII. Vegem-ho: en una acta de venda de 1044, els termes de Polinyá
queden circumscrits pels de Marata al nord, la riera de Caldes a
l'est, la parroquia de Santa Maria Antiga i Omet al sud, i Arraona
a l'oest6; en un acord del 1055, els límits respectius venen determi-
náis pels de la parroquia de Sentmenat i Canyelles, Palau-solitá i la
riera de Caldes, Santa Maria Antiga i Santa Perpetua de Mogoda,

Sobre l'etimologia de Polinyá, lambe en tracta P. AEBISCHF.R, «Eludes de IO-
ponymie calalane», Mentones de ¡'Instituí d'Estudh Cataíans, i. I, Barcelona
1926, p. 122.

3 Sobre el passat historie de Polinyá, veg. el meu Diplomatari de Polinyá de!
Valles. Aproximado a la historia d'un poblé del segle x al xn, Bellaterra, 1985 i
«PolinyS del Valles del segle x al xn. Estudi historie i diplomarte o-paleografía,
Arrahona, II época, núm. 17 (1985), pp. 23-62.

4 Veg. eldoc. 1 delmeuDip/íwi!ttarícit.,oneltextllatídiu: «vindimus Ubi vi-
lla que dicitur Pauleniano... Adfrontat de parte circi in termino de Arraona vel de
Canellas el de oriente in terminio de Palacio Zalatan vel de Figariolas, de meridie
in terminio de Olmedo vel de Sancta Maria, de occiduo similiier in terminio de

Tots els documenis citáis en aques! artiele porten el número de la noslra edició.
La xifra del costal correspon a l'any.

-•> Sobre la seva localització i tesiimonis, veg. mes endavaní ¡'aparta! dedica!
ais loci.

6 Veg. el doc. 17: «de parte orientis in rio Calles, de meriodie in termino de
Sancta Maria Antiga siue in Olmedo, de occiduo in termine Araona, de circi in lo-
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i Sant Feliu d'Arraona7; en una permuta d'entorn de 1O55S, hom as-
senyala com a línia divisoria la que passava per Arraona i Canye-
lles, Palau-solítá i el camí públic que travessava Ullostet i el feu de
Barbera, i la riera de Canyameres i Arraona9; en una nova venda
de 1068 homfixaelslímitsen Santa Maria de Palau-solitá, la riera de
Caldes, el camí que passant per Omet anava de Santa Maria Antiga
a Granotiers i el feu d'Arraona10; i, finalment, en una tercera venda
d'una data próxima a 1197", marquen els confins de Polinyá els
corresponents de Sentmenat, la riera de Caldes i Santa Perpetua de
Mogoda, Valí d'Omet i Santa Maria Antiga, i el castell d'Arraona12.

Pero la documentació referent a Polinyá del Valles pervinguda
fins avui no sois ens possibilita de dibuixar el cercle deis seus límits
medievals, sino que també ens serva el record de distints topónims
ja perduts o dona testimoniatge de la vellúria d'altres encara vius13.

7 Veg. el doc. 25: «de parte orientis terminan! in Palacio Saíatani et in rio de
Calidas, a parte uero cireii in terminum parrochia Sancti Minati et in Camellas,
de meridie in termine parrochie Sánele Marie Amigue et Sánete Perpetué, de oc-
ciduo in termine parrochie Sancti Felicis Arraona».

8 El pergamí esta deteriora! a 1'altura del cronograma, pero, sens dubte, la data
del document deu ésser próxima a 1055. Per a aquesi particular, veg. Diplomatari
cit., p. 29.

9 Veg. el doc. 26: «de parte cireii in terminio de Arraona seu de Chanellas, de
aquilonis in Palacio Saíatani siue in estrada publica qui pergil per sumitaíe de ipsa
serra de Figeroles, de meridie in estrada publica qui per-gil per Uimed siue in ipso
feuuo de Barberano, de occiduo in rio de Channameres siue in termine de Arraona».

10 Veg. el doc. 47: «de oriente in alueo ríui Cállense, de meridie in stratam
ubique pergenie de Sánela Maria Antigua usque ad Granullarios et transiit per
Olmeti, de occiduo infeuum Arrahonensi, ex parle c'trc't in termine (...) Sánete Ma-
rie Palacii Salatani».

11 El pergamí també está deieriorat a l'altura del cronograma, pero la data és
d"entornde 1197 o, en tot cas, posterior a 1186. Pera aquest particular, veg. Di-
plomatari cit., p. 61.

12 Veg. el doc. 115: «aboriente in riuoCalidarum el in parrochia de Sancta
Perpetua, a meridie in Valle Olmeti et in parrochia de Antica, ab occiduo in ter-

13 La relacióde toponims vindrá encapcalada sempre per la forma catalana ac-
tual. En el cas que el nom del lloc no hagi perdurai fins avui, dono també la forma
presumiblement catalana a que correspondria la llalina, pero precedida aleshores
d'unasterisc.



Destaquem, en primer lloc, que el nom de Polinyá, com és lógic, és
el mes ben documentat de la serie i que, a causa de l'ortografia va-
cillant deis escrivans de l'época, apareix sota les formes següents:
Pauleniano, Paulilíano, Pautiniano, Poiegnano, Poliano, Poligna,
PoUgnano, Polina, Polinano, Polinia, Polinián, Poliniano, Polinia-
num, Polinna, Polinnano, Polinnáno, Politano [sic], Pollennano,
Puliianno, Puliiano, Puliniani Valensi —única i curiosa mostra de
Tactual denominació completa— i Puliniano.

Dins el nucli de la població, ni constatem uns pocs topónims:

—*E1 Castellar de Polinyá (iusta ipso Chastellar, doc. 22, 1054;
iusta ipso Castellar de PoUgnano, doc. 30, 1058). Era situat prop
del camí piíblic, dins el terreny ocupat per la sagrera de l'església
de Sant Salvador de Polinyá.

—*L'0m (ad ipso Olmi, doc. 33,1058). La seva localització era
davant la porta de la predita església.

—*E1 Valí Antic o els Valls Antics (ad ipso Vallo Antico; infra
ipsos (Jallos anticos, doc. 35, 1060). Aquest lloc era entorn de l'es-
glésia de Sant Salvador.

Entre la toponimia de l'interior de la població, potser ens será lí-
cit d'incloure-hi l'església de Sant Salvador, citada directament per
primera vegada el 105414; el cementiri, esmentat per primer cop el
1058 (in ipso cimiterio Sancti Saluatoris, doc. 30); i la sagrera, tes-
timoniada el 1057 (in sagrera Sancti Saluatoris, doc. 29), per bé
que els sagrers ja s'esmenten des de 1O2815.

En la documentado estudiada per nosaltres també hom cita per
primera vegada l'església de Sant Martí de Polinyá. La data del text
correspon a l'any 114516.

Al costat d'aquests topónims, n'hi ha d'altres que eren loci fora
del nucli estríete de població i estaven escampats per diferents

14 En el doc. 22 hom fa referencia a l'església de Sanl Salvador amb i
cables ecclesia i dnmus, i en el doc 33 amb el de basílica.

15 Per a tot el que fa referencia a la sagrera i ais distínts propietaris de s¡
veg. Diplomatari cit., pp. 77-78.

16 Aquesl document, pero, no s'ha conserval en original, sino en reges
estudios an&nim del segle xvm.



punts del terme de Polinyá:

— *L'Aiguarela (ad ipsa Aguarda, doc. 12, 1031).
— *Figueroles (Figariolas, doc. 1, 969; Figeroies, doc. 15,

1041). Aquest paratge, situat al costat de Palau-solitá, algunes vega-
des apareix en la documentado com a locus independen! de Polinyá
i citat com al seu límit oriental, pero en d'altres ocasions hom s'hi
refereix com a lloc del terme de Polinyá o de la seva parroquia17.
Cal notar, també, que l'indret conegut peí nom de la Valí de Fi-
gueroles s'inclou també dins els termes de la parroquia de Santa
Maria de Palau-solitá (in parrcechia Sancta María Palacio Sala-
tani, in uocatiuo locho ipsa ualle de Figgerolas, doc. 45, 1068).
D'altra banda, Figueroles donava nom també a una serra (estrada
publica qui pergit per sumitate de ipsa serra de Figeroies siue in
Palacio Salalini, doc. 26, 1055), a un torrent (in torrente de Fige-
roies, doc. 76, 1106) i a un mas (el manso de Pono [sic] de Figue-
rolas1*, doc. 106, 1163).

— Fontanet (Fomanedum, doc. 122, 1196; de Fontaneto,
doc. 6, 994). Aquest lloc, situat al sud de Palau-solitá, és citat, com
l'anterior, com a indret de la parroquia de Sant Salvador i terme
fronterer de la Boada i de Polinyá mateix. El topónim perdura com
a nom d'un mas: can Fontanet.

— *Granell (Grane/lo, doc. 57, 1083). Paratge del terme de Po-
linyá.

— Marata (Meserata, doc. 17, 1044). Paratge de la parroquia de

17 Aquesta vaciMació s'observa també en altres paratge s com Omet, Fonlanet
i Marata. L'explicació possiblement rau en el fe( que els lermes de la parroquia
de Sant Salvador devien ésser una mica mes ampies que els de Polinya en lant que
poblé.

1(1 Quan, com aquí, dono una forma castellana o catalana antiga és perqué el
test Uatf original s'ha perdut i sois en queda el record per ['extracte del seu con-
tingut realitzat peí célebre canonge J. MARTÍ, Resumen de inslruments del archiu
de Santa Anna de Barcelona fet per—, canonge regular de las Avellanas, obra ma-
nuscrita del segle xvm, o bé per quatre autors anónims de la mateixa época que
compilaren un Resumen del fondo de pergaminos distribuidos por letras. Sobre
tols aquesis particulars, veg. la meva obra L'Arxiu Antic de Santa Anna. de Barce-
lona del 942 al 1200. Aproximado hisidrico-Iingütstica, 3 vols., Barcelona 1985.



Sant Salvador. En una ocasió fa de límit septentrional d'una pro-
pietat deis termes de Polinyá i en una altra és situat entre els termes
de Sentmenat i de Sant Salvador de Polinyá, i també a l'oest de la
serra de Figueroles. El topónim perviu com a nom d'un mas: can
Maratai".

— Omet (de Olmedo, doc. 1, 969; Olmeti, doc. 40, 1066; Ul-
med, doc. 69, 1093). Generalment, aquest paratge és inclos en el
terme de la parroquia de Sant Salvador, pero apareix per primera
vegada com a límit de Polinyá per la banda meridional, al costat de
Santiga. La documentació, a mes a mes, fa referencia ais caps
d'Omet (in capite Olmeto, doc. 64, 1086), a Valí d'Omet (in Valle
Olmeti, doc. 115, 1197), al riu d'Omet (in riui quam nucupant
de Olmeto, doc. 65, 1086; in rio de Ulmed, doc. 69, 1093), i a un
mas del mateix nom (mansus qui uocatur de Utmeto, doc. 111,
1179). El topónim es conserva en ca n'Omet de Dalt i de Baix, ac-
tualment enderrocats, i en el nom d'una riera20.

— Palau (Paiacii, doc. 22, 1054). Citat com a paratge de la
parroquia de Sant Salvador.

— *Puig-Oriol (/*«#> £?™/( doc. 14, 1031; Puio Oriol, doc. 51,
1074). Paratge de la parroquia de Sant Salvador.

— El Pujol (ad ipsum Puiol, doc. 118, 1194). Paratge de la
parroquia de Sant Salvador. A Palau, ni ha un mas que duu aquest
nom.

Altres punts de la toponimia de Polinyá son esmentats com a
llocs de les susdites partides. Així:

— *La Coma (de ipsa Coma, doc. 118,1194). En ets termes del
Pujol.

— *Franquesa (in Francheda, doc. 118, 1194). També en els
termes del Pujol.

— *Vinya Rodona (de Uinea Rotunda, doc. 22, 1054). En els
termes de Palau.
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Finalment, cal teñir present també un grup de topónims referits
a paratges de la rodalia, fora ja del terrne —encara que no sempre
així consideráis21—, i citats com a indrets fronterers. Ultra els ja es-
mentats en parlar de les afrontacions del terme polinyanenc, son:

— La Boada (de ipsa Buada, doc. 6, 994). Terme fronterer del
de Polinyá i Fontanet, al sud de Palau-solitá. A Palau existeix can
Boada.

— Canyameres (in Cannameras, doc. 76, 1106). Límit occiden-
(al d'un alou de Marata. Al terme de Sabadell, hom hi troba can
Canyameres.

Els diplomes de Polinyá del Valles també ens parlen sovint de
masos. Els que he recollit son aquests:

— *E1 mas que fou de Bemat Gelmir {mansum quifuit de Ber-
nard' Geltnir, doc. 78, 1112). Fou llegat per Guillem Bonfill de San-
ta Coloma a la seva filia Sanca22.

— *E1 mas de Guillem Ramón de Savall (mansum de Gillelmo
Ramundi de ipsa Valle, doc. 78, 1112). Fou llegat per Guillem Bon-
fill de Santa Coloma a la seva filia Elliardis.

— *E1 mas de Pone (mansum de Pondo, doc. 78, 1112). Fou
llegat per Guillem Bonfill de Santa Coloma a la seva filia Guillema.

— *E1 mas de Joan Bernat (manso de Juan Bemat, doc. 106,
1163). Fou definit per Guillem de Santa Coloma a la collegiata de
Santa Eulalia del Camp.

— *E1 mas de Pono de Figueroles (manso de Pono [sic] de Fi-
gueroias, doc. 106, 1163). Fou definit per Guillem de Santa Coloma
a Santa Eulalia del Camp23.

— *E1 mas de Sarabara (manso de Sarabara, doc. 106, 1163).
Fou definit per Guillem de Santa Coloma a Santa Eulalia del Camp.
Potser correspon a can Gavarra (?).

;u els loci Omel. Fontanet i Marala.
Janta Coloma detingueren el senyoraige i la jurisdicció damunt Polinyá
rreria del segle xn. Per a l'arbre geneal&gic d'aquesta familia des del

21 Vegeu
22 Els

fins a la darreria del segle x a
segle X. veg. Diplomatari cit., pp. 70-73.

2i Per a la historia d'aquesta collegiala, veg. L'Arxiu Antic de Santa Anna de
Barcelona cit., vol. I, pp. 137-180.



— *E1 mas de Soler (manso Soler, doc. 106, 1163). Fou definit
per Guillem de Santa Coloma a Santa Eulalia del Camp.

— El mas que el preveré Joan tenia per la canónica de Barce-
lona a Marata (mansum... in loco uocitato Meserata, doc. 107,
1163). Fou definit peí sacerdot a la catedral. Actualment existeix
can Marata24.

— *E1 mas que Ramón de Camp i la seva esposa Pocululla te-
nien per Guilabert de Cruílles (mansum quem tenent uoce Gmlaber-
lideCrudies, doc. 109, 1172).

— El mas dit d'Omet o també de Gausbert (mansum qui uoca-
tur de Vlmeto, doc. 111, 1179; in locho quem uochant mansum loz-
berti, doc. 117, 1188). Aquest mas fou tinenca de Pere Gausbert. El
seu fill, Guillem Gausbert, vengué els seus drets, salvats els deis
senyors, a la seva tia Rossa. Finalment, Pere Berenguer de Marata,
fill d'aquesta, va vendré els seus drets a la seva germana Guillema
i al seu espós, Bernal de Mas. Actualment perdura el nom de ca
n'Omet de Dalt i de Baix25.

— El mas que Pere dona en concepte d'esponsalici a la seva
muller Joana (mansum... in loco nomínalo ad Meseratam,
doc. 113, 1185). Can Marata^.

— *E1 mas de la Valí o de Polinyá (mansum de ipsa Valle,
doc. 119, 1194; mansum de Puliniano, doc. 123, 1196). Joan de Valí
el tenia per Guillema de Salavert, la qual el llega en testament ais
seus filis Ramón i Berenguer.

— El mas que Gaufrid Guilabert tenia a Fontanet (mansum... in
loco qui dicitur Fontanedum, doc. 122, 1196). Fou donat en feu a
Berenguer de Soler. Es refereix a can Fontanet.

Possiblement també cal considerar masos els següents27:

— *E1 mas de Bonfill Dac (usque ad mansione de Bonefili
Dacco, doc. 41, 1066).

24 Veg. mes avall el mas que Pere dona per es
15 Veg. mes atnunt la relació de paratges.
26 Veg. el mas sitara cilal del sacerdot Joan.
27 En els noslres textos de vegades man.sk> i



— *E1 mas de Miró Malanyec {prope mansione de Mironi Ma-
laiego, doc. 41, 1066).

No deixen d'ésser presents en els nostres textos les fortaleses i
els molins, Així, hi trobem:

•— La fortalesa de la Rovira (ipsam fortedam de ipsa Ruuira,
(loe. 54, 1075). Antiga propietat de Berenguer Guillem, que el seu
fill Ramón Guillem dona a Berenguer Bonfíll perqué la tingues per
batllia durant den anys. Segurament es tracia de can Rovira.

— *Els molins de Besanta (molendini de Besanta, doc. 109,
1172). Ramón de Camp i la seva muller Pocululla els compraren a
Guilla. Potser correspon a Pedra Santa (?).

Alguns accidents geográfics del terme de Polinyá també aparei-
xen en la documentació:

— *E1 Puig de l'església (prope ipso puio de ipsa ecclesia,
doc. 39, 1065).

— *E1 Puig de la Liebre o Llebrer (in Puio Leporino, doc. 87,
1121).

— *Puig-Oriol. Citat sempre com a locus.
— *La serra de Figueroles (ipsa sena de Figerolas, doc. 58,

1084). A Test de Marata.
— La serra de Polinyá (in serra de Polínnano, doc. 87, 1121).

Hi passava el camí antic que unia Santa Perpetua amb Pedra Santa.

També hi son presents els rius, torrents i rieres:

— La riera de Caldes (in rio Catidarum, doc. 115, ±1179; in rio
de Calidas, doc. 25, 1055; in rio Cállense, doc. 47, 1068; in
rio Calles, doc. 17, 1044). Citada sovint com a afrontado oriental
del terme de Polinyá.

— La riera de Canyameres (in rio Channameres, doc. 26,
±1055). Citada també com a límit del terme polinyanenc28.

— *E1 riu que passava prop de la masia de Miró Malanyec fins
a la de Bonfill Dac (in rio qui excurrit prope mansione de Mironi

28 La riera de Canaberes trobada en un regest de Josep Maní (vt
deu corrcspondre a la de Canyameres.



Malaiego usque ad mansione de Bonefili Dacco uel ubique,
doc. 41, 1066).

— El riu d'Omet (in rio de Ulmed, doc. 69, 1093). Citat com a
afrontado oriental i occidental, respectivament, d'unes terres
d'Omet.

— *La riera de Tirabous {riera de Tirabous, 1166). Prop de la
riera de Caldes.

— *E1 torrent procedent de la Coma (in torrente qui excurrit de
ipsa Coma, doc. 118, 1194). Citat com a afrontado septentrional
d'un camp del Pujol.

— *E1 torrent de Figueroles (in torrente de Figeroles, doc. 76,
1106). Citat com a afrontado oriental d'un alou de Marata.

Cal deixar constancia, també, que diverses vegades els textos es-
menten rius o torrents innominats, que corresponen, sens dubte, ais
aquí referits.

Finalment, trobem testimoniades diferents vies de comunicació.
Per sota de Polinyá passava una strata (strata que pergit subtus Po-
líiniano, doc. 67, 1089), que de vegades feia d'afrontació septen-
trional de propietats d'Omet (de circi in strada publica qu¡ pergit
subtus Sancti Saluatoris, doc. 40, 1066). Aquesta via arribava fins
a l'església de Sant Salvador (uia —o strata en d'altres textos—
quipergit a Sancti Saluatoris, doc. 11, 1030) i passava per la quin-
tana de l'església (in ipsa estrada uel in ipsa chintana de Sancti Sa-
luator, doc. 10, 1028) i peí Castellar de Polinyá (iusta ipso Caste-
llar de Polignano, prope strada publica, doc. 30, 1058).

També tenim noticia d'un camí que passava per Omet procedent
de Santiga i en direcció a Granollers (strata ubique pergenie de
Santa María Antiqua usque ad Granullarios et transit per Olmeti,
doc. 47, 1068). La mateixa via, límit oriental d'una propietat
d'Omet, arribava a Santa Perpetua a través de la serra (strata qui
pergit per ipsa serra adSancta Perpetua, doc. 69, 1093).

També Figueroles tenia vies d'accés, perqué l'afrontació occi-
dental d'una finca del seu terme és un camí (ipsa strada,
doc. 15, 1041, i strada publica, doc. 29, 1057). Aquesta via passava
fins i tot per la serra de Figueroles (in strata ubique pergenti per
ipsa serra de Figerolas, doc. 58, 1084).



Per Granell, també hi passava un camí (in strata pergenie per
ipsa serra, doc. 57, 1083) i el mateix cas era per a Palau (in estrada
pergenti ubique per ipsa serra, doc. 34, 1059).

Remarquem, per acabar, que el topónim Polinyá era adjuntat
també ais noms deis seus filis quan aquests eren esmentats per al-
gún personatge d'un altre poblé29 o quan ells vivien fora del terme
de la parroquia de Sant Salvador^0, i també per desfer casos d'ho-
monímia entre un veí del poblé i un altre de fora31.

2̂  Aquest és el cas de Pere Adalbert de Polinyá (Petrus Adctlberti de
Puliianno, doc. 100, 1157), cilat en ei testament de Sanca.

JO Aquest és el cas de Maiassenda de Polinyá {Maiasendis de Poliniano que
uocant Malsignata, doc. 102, 1159), segurameni habitan! de la parroquia de Santa
Maria de Caldes.

31 Aquest és el cas de Mir Bonfill de Polinyá (Mir Bonefüi Polinianensi, doc.
66, 1086) que es podia confondre amb Mir Bonfill (de Santa Coloma).


