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Petit recull onomdstic ile Mollet
per Enic Gdtcid-PeJ

D

esprds de panicipar i aconseguir la beca d'estudis (Vicenc Plantada>,

varem continuar I'estudi iniciat sobre Mollet, ara perd de forma
continuada I exhaustiva per fer l'arreplec de la toponomastlca

molletana.
El projecte esra en un proces molt avaneat i, per tant, ens veiem en cor de
divulgar i donar a coneixer algunes de les veus tradicionals del poble, les quals
lormaran parr del treball general d'onomastica.
A hores d'ara, tanrnateix, ja no cal parlar tan sols de projecte, car podem
citar i donar reierCncies i parlar de noms i veus pretCites o actuals, algunes de
les quals son homdnimes, malgra! la disdncia en el temps o I'espai geografic.
En el present article s intenLarar ler una anarlisi, en molts casos de forma comparativa, entre les nombroses formes, interpretacions i dialectalismes que es
donen en la relaci6 home entom, la qual va portar a ctear les veus i el seu posterior estudi a traves de I'onoma6tica.
Pensant en la publicaci6, v,lrem trobar m€s adien! presenlar aquests treballs
separant els motius i noms de casa dels noms de lloc, perqud hom creia m6s
senzilla la interpretaci6, encara que la forma ideal de relacionarlos seria en un
estricte ordre alfabetic. Pdmer es feu pensant en aquella forma com una manera ideal de donar-los a coneixer a Ia gent del poble al qual va destinat, encara que a\ui la utilitzaci6 d'un o altre sistema ens ha portat a decantar-nos, pel
que fa ai treball sobre Mollet, cap a un rigor6s i estructunt ordre cronolbgic i
alfabaric.
En aques! article tractem els motius, renoms i sobrenoms, mentre que deixarem per a un proper numero I'estudi dels noms de lloc.
Comenearem parlant dels sobrenoms que venen donals per una afdresi,
aquell esLalvi en la denominaci6 d'una persona prescindinr d'algunes sil.labes
del prenom, i seguirem amb diverses formes per remarcar alguns trets diferenciadors de les veus
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Cal remarcar que utilitzarem sovint, de lorma indistinta, malnoms o motius,
sobrenoms o renoms.
Encara a bona part de la comarca els anomenem de forma generalitzada rno
tius, sobretot en els dos pdmers casos, i els altres dos es faran servir per aque
lles denominacions sorgides per questions de proceddncia, nissaga, actituds o
derivades de l'ofici.

MALNotv5, Moiru5, FENoNr5 I SoBRENoMS

Antigament la gent dels pobles i viles es coneixien m6s per aquella iorma
que en elVallEs anomenem motius, que pel nom o cognom de les persones; so
vint, pel moliu d'un carboner, pastor, pagas o menestral, qualsevol vei us n'ha_
guds pogut donar referancia, en canvi pel cognom moltes vegades passava tot al
contrari.
Tanmateix, el grup de I'enunciat el podem interpretar com a malnoms, motius i renoms; els sobrenoms serien els que agruparien els altres.
Les primeres referancies dels sobrenoms ja es troben en les dades documentals del segle X, sovint afegits al prenom, com a mot difercnciador de la
persona, els quals a la llarga quedarien identificats com a cognom de persona,
nom de nissaga o familia. M€s endavant, duranr els seg]es XV i XVI, novamen!
la necessitat de diferenciar les persones del crcixent grup social, i per Ia repetici6 dels cognoms a les cases, un renom afegit al prenom i cognom va portar a la
tercera denominaci6.
La diferenciacid del renom amb el prcnom i el cognom 6s la seva falta, diguem-ne, d'oficialirat. En el moment de la seva creacid, es fan esLrictament necessaris per una questid de descripci6, car els dos elements vigents s'han convertit en insuficients.
Els renoms neutres donarien al capdavall els cognoms mds estesos avui dia
per la geografia de parla catalana: Ferrer, Forner, Fuster; a Molle!: Flequer, Vila,
Pujol.
Al Vallds la forma malnom no acostumem a utilitzar-la mai, -aixd €s el que
m'atrcveixo a dir despr€s de rreballar en la recerca de material toponomastic de
la majoria de viles vallesanes. la forma usada €s motiu, gaireb€ sempre, per parlar del malnom o renom.
Sovinl s'identifica el malnom com aquella forma que es reserva per a parlar
de renoms malsonants o ofensius. A vegades aquesles veus creades per qriestions fisiques, de caracler fins i tot escatoldgiques, esdeven normals amb el pas
dels anys i moltes d'elles acceptades amb naturalitat i fins i tot convertides en
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Mokes de les ca'et antgues de Mollel han desaparegut. en.ara que ens en
queden notables testimonis. Algunes han consewat els noms de les antigues nissagues i d'altres variaren el nom d'acord amb I'establiment al mas d'un nou propi€tari.
CocNoMS

Vaiem anteriorment la formaci6 progressiva dels dos cognoms tradicionals
a tmvis dels renoms. Tanmateix. a causa de la tradicional lorma de successid
al nostre pais, la manera d'anomenar o de siluar els cognoms a la persona ha suposat variacions respecte de si es tractava de I'hereu o la pubilla, o simplement
un cabaler.
Sovint trobem una forma de Ia qual no hem par]at encara que es Ia de I'alies,
usada per remarcar, normalment, el cognom del cabaler que es casava amb la
pubilla del mas; aixi aquest, a partir d'aleshores, portava el cognom de la casa
i a conrinuacid (a) i el seu cognom.
Tambd la forma amb la conjunci6 "i" entre €ls cognoms s'adopta a partir del
segle XVII per preservar els dos cognoms quan es tracta d'un enllac enlre hereu
i pubiila. A vegades passa a generaq amb el temps, un cognom nou.
Cal dir que s'esra fent un treball d'aproximacid dels cognoms antics del
terme de Vollet. en.ara que no lrguren ara en aquesl petit recull.
1.' AJarcsi
Biel. Can
Encara que trobem documentada aquesta casa al carrer del So1, au-ri no hi
ha ningl en el veinat que ens en doni referdncies. Tanmaleix podriem pen
sar, d'acord amb dades recollides d'altres poblacions, que fa referdncia a una afaresi del nom de fonts Gabriel.
Fonso, El
El lill de Ca I'Andreu de la parrdquia de Gallecs, que es deia Alfons de nom
de fonts. Forma que tambe adopten temporalment per anomenar ia casa, Cal

Tdfol, Can
Antiga pagesia del carrer del Sol nrim.37-39. Ja enderrocada, en el seu lloc
s'hi ha construit un edifici d'habitatges.
Antigament, I'home d'aquesla casa es deia Cristdfol de nom, que es converu en aquesli alere-i en e1 parlar popular i li quedir com a sobrenom i nom de
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casa. En fer-se el noi peti! una casa mds amunt del carrer, per

distingirles, a la
nova casa I'anomenaren tambd Can Tdfol Gran, encara que no arreli massa.
Quan s'han fet els cap grossos per a les festes del poble els hi han posal els
noms d'en Tdfol i la Dinga.

t.-l

LaJ?ret dcl nom de Jonts i eI nom de,asa

Cisco de Ca la Pepeta, En
En Francesc Ciso era un comprador de pells de la Teneria i l'home de la casa
anomenada Ca Ia Pepeta.

Sidro Cabasseta, El
Llsidre Pujol era de Can Cabasseta; amb I'herdncia que li toca va fer-se la
casa ran la cara de llevant de la riera de Merdans, a migdia del que despres es
coneixerd pel cami de Cal Mfsic, ja que tambe anomenaren la casa Cal Mfsic,
perqud la seva dona venia de la casa d'aquest nom. Ata queda situada entre la
riera de Merdans i el nou vial que pona de la roronda del passeig PomPeu Fabra
a la carretera de Barcelona a Ribes. Despr6s de vendreb aquesta casa se'n feren
una de nova al carrer de Gaied Ventall6 nrim.62, cantonada al carrer de Madnd.
Ton Hermos, El

LAntoni Mayol, que va conslruir-se i vivia a la casa del carrer de Sant Lloreng, coneguda per Ca I'Herm6s.

Ton Pelat, el
Home que es deia Antoni de nom de fonrs, era de Cal Pelat de la Carrelera i va anar a viure al carrer de Cal Pacid, carrer de Portugal, casa que es co_
neixera per Cal Pelat.

1.-2 Per vna

^cti,'ritat

Sidro dels Bous. EI
Pagas que treballava la terra amb els bous, home molt enginy6s; es carregava ell rot sol els bous amb arbres, elc. Es coneix la casa on s'estava i ara hi ha
els seus descendents, a I'avinguda de Jaume I nfm. 148, per Cal Sidro de les
Mules
2. - Sobrenoms o malnoms orocedents d'animals

Canari, El
En Ramon Pedrd, que s'estava a la casa del carrer de Palauddries Tamb6 al
Larler de la Plana num. I7. genr de cognom Vas
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3. - Trets aoracteistics per I'aspecte

Brillantina, En
Pretenci6s i molt ben clenxinat Es va casar amb la miss Mollet. Al <Coro>
hi havia ca[d i un que hi feiajoc de mans li digu€ dirigint-se a ell: .Tu brillan
tina, perqua no m'ajudesl> al veure'l tan ben pentinat i embrillantinat. D'enqa
d'aleshores se'l motejd d'aquesra forma.

Manano de les pretensions, En
Li agradava d'anar darrera les noies, i quan elles no li feien cas, els deia que
Ies tenia a grapats i les que volia. Per aixd elles en fer-ne referdncia I'anomenaven d'aquesta forma perqua es deia Mariano de nom.
Peret Maco, El

Aquest home li agradava d'estar-se assegut al portal de casa i parlar amb la
gent que passava, als quals els deia lHola Maco!, o bd. On vas Maco, que vas al
poble? De nom Pere, s'estava a la carretera, casa la qual es coneixia per Cal Peret

3-1 El defecte fisic

Dentarres. El

del,lollet que tenia una vinya a Gallecs, la genr d'aquesta parrdquia el
coneixia amb aquest motiu per la notable dentadura que lluia.
Pagas

S'estava al carrer de Palaudaries, en una casa propera a la cantonada amb
el carrer de Vicenc Fonolleda. on ara hi ha un edrlici d habitatges La dona r la
casa tambe les identifica\en per Denlarres.

Dents, La
Dona que d'una coga, el marxo li va fer malb€ la boca. L'home sempre li insistia i encara mds quan es trobaven davant d'algi: <T'has de fer posar Ia bocan
o b6. nles dents).
l-a casa del carrer del Sol num. 45-47. fent cantonada amb el carrer de
Gaiela Venlallo. on s estava. era coneguda per Ca la Dents.
Geperudeta, La
Dona baixera i amb aquest defecte fisic. La casa on va estar-se al carrer de
Can Pacii nrlm. I, abans coneguda per Cal Sal i Oli, tambi s'anomena Ca la Geperudeta i a!,ui en diuen Can Sabarers congom de la lamrlia.
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Agneta, L
Ldvia de Cal Beumala del carrer del Migdia nlim. 26, casa anomenada indislintament Can Beumala i Ca l'Agneta, ara tancada i abandonada.
Diminutiu del nom de fonts Anna, de la minyona de Can Beira.
Tamb€ una dona que es deia Anna de nom, lorma afectuosa que despr6s
passa a la filla, de nom Maria, i mes endavant com a sobrenom al net i nom de
casa, amb la forma el Noi Agneta.

4.-1

Diminuuu t I oJLi

Joanet Fuster, EI
En Joan Monserda era l'entenamorts i tenia un banc llarg de fusra on leia
Mollel, aLxr
arxr quan
hi havta
havla en aquella
aqueLla epoca a Mollet.
Ies caixes
caixes. Era poca gent la que hr
veien que feia una caixa, es preguntaven qui havia mort l-a casa del carrer de
Bar.elona num o. era coneguda per can loanel Fu'let
Joaner del vi, En
Era un gran transportista a la seva Epoca, aquest home que es deiaJoan de
nom i era caneler d'ofici, lenia cavalls i carros. Tenia la casa al davan!, al carrer
de Berenguer lll nrim. 68, i els estables pel costat del darrera al carrer de Lluis

Duran.
Peret Fogonista, El

Diminutiu del nom de ionts d'en Pere Villalonga, que havia treballat a Can
Mular i la Pelleria. Era el que es cuidava de fer anar les calderes Em m6s anomenat com el Peret de Ca la Planxadora. S'estava a la casa nlim.18 del carr€r de
Gaied Ventall6, que la gen! coneixia indistintamenl per Ca la Planxadora
Peret Torrefites, El

Del diminuriu del nom de fonts, Pere. Aquest home anava a fer jornals a
pages i era una mica especial, i solia empaitar a la canalla Vivia en una casa del
ca(er de Tarragona ntm-20 que en deien Cal Peret Torrefites

5.-

Nom

Casa

dt,aa

per la \eva prc\en\n. e\lruclttro o s ua(io

Nova,l,a

Situada a la cara nord del cami de Gallecs, fou I'tiltima casa que es cons
trui a la parrdquia de Gallecs. per aixd se li done aquest adjecriu. M6s tard se'n
construircn lorqa m€s, perd ia no sdn de les mateixes caracteristiques
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Quan ara Ia veiem, potser caldria anomenar-la "la Casa Vella" tamb€ cone
guda tanrnateix per Can Pou, cognom de la familia que va fer-la a comeneamen!
dels anys quaranta.
Iambe ldltrma casa del lerme de Mollel. locant la paret de la qual pa"sa Ja
linia termenal amb Parets. Casa consrruida pel propietaris de Can Vila, dintre
d'aquest mas, destinada als masovers, a la qual s 'hi va pel propi cami de Ia casa.
Torre de les Bruixes. la
Gran edifici amb jardi, que imposava per la seva presancia. Situat a la carretera, a I'avinguda de Jaume I num.l19. Casa enderrocada, on s hi va construir
un edilici d'habitatges.

lj

Torre del Sot.
construeix I'any 1920 en Rafel Gdmez Grau, poc a poc, amb un paleta i ell
mateix. Lhome era plater d'ofici per aixd tamb6 es coneix com la Torre dei Pla
ter- i els caps de selmana pujava de Barcelona a Mollet fins que va t€nir la acabada. Va ser construida en terres rebaixades per I'extracci6 de la bdbila del Dingo.
Despres d'urbanitzar-se aques! veinaL encara ha quedat m€s ensorrada, siruada al carrer de I'Abat Escarrd num.46, canlonada amb el caner de Filix Fer-

k

ran. Una . upula d astronomra corona I edr[i. i.
6. Dtstingetxen per l'ztnia o lloc d'oigen

Garriganga,la
Dona vinguda de la Garriga.
Llerona. Can
Els avis d'aquesta casa varen venir a Mollet procedents de Llerona. l-avi, en
Joan Roca tspina. va {er-se-la a la carretera, alrui avinguda de Jaume I num. I64
L, Casa surt per darrera al carrer de Portugat.
Vrgata. El
Aquesr home que havia vingut de Vic, feia costals a bosc i s'estava en una
casa de I'avinguda de Jaume l, coneguda per Cal Vigata.

7.

Per exclamdcioAs o frases feles

Bon D€u, Cal

Lavi de la casa tenia el cosLum quan venien males tongades, ja fos mal
temps, Ilamps, pedregades i se'ls malmelia tot, d'exclamar: ,,Ja ho veieu, tan bon

Ddu!)
Segons una segona explicaci6 comenea aquesta veu en forma de motiu, per-

quE I'home, despr€s d'abandonar el seminari, quan parlava arnb la gent, sem-
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pre tenia una expressi6 de referancia a D6u. a flor de llavi: Si D6u vol, Ddu vos
guard. Aixb i e1s seus esludis anLeriors van fer que se I'anomen€s el Bon Ddu,
que m€s tard dona nom a la casaCasa situada darrera l'era de Can Rei, amb faeana a I actual carrer del Dr Ro
bert num.l1. on ara hi ha un edifici d'habitatges Tamb€ la casa del carrer de
Sant Antoni 2-4, cantonada amb la carretera, que despres es coneixeraL per Ca
la Canonge.
Tamb€ la casa del caner de IAlguer nirm

l

Mar fumem, En
casa del carrer del Barlle Tura. nfms.6l-63, anomenada Can Mai
Fumem. En Vicenq Soldevila convidava a fumar tolhom i sempre deia: Mai
lumern.
Encara que una segona ve6i6 ens diu que quan treballaven la Lerra, tol so
vint els deia: Nois mai fumem!

I;

Mai veniu, Cal
Dona que sempre tenia el costum de dir Ja vinc!" Quan la lilla la cridava
per alguna cosa o li indicava que la demanava algri, ella contestava aixd i havien
de dir-li: Mai veniul.
Segons una segona versi6,la dona, que tenia botiga de verdures, sempre els
deia a les dones, referint-se que no hi anaven a comprar: "Mai veniu!"
Aquesta casa estava situada a l'actual num 17 del carrer de Gaietir Ventall6

7.-1

Escatolbgjcs

Caga carrils, El

Aquest home sempre deia: "Jo no en necessito de comuna, jo cago alla on
lrrlll" En un ocasi6, es va cagar al carrilet de Caldes
Pelener. El
l-avi de I'actual familia Alemany i la seva germana varen convidat una tia a
passar uns dies a Moliet. Les dues dones s'estaven a fora la rambla quan passa
ven unes noies que plegaven de treballar de Can Fibregas Aleshores a la tia se
li escapa un pe! forQa sonor; lesjoves es molestaren Perqua pensaren que anava
per a elles, des d'aleshotes anomenaren la casa Cal Petener- Em una casa-torre
que va ser enderrocada, siluada al ca er de Berenguer IlI, Ia qual pel cosrat del

darrera donava al carrer de Lluis Duran num 2l, on va consttuir-se un edifici
d'habitatges que tambe es coneix per Cal Petener
Unaversid diferent, que feia cdrrer el \'einat, venia perqua I'home anomenava amb el nom del cavall que tenien una novajove pretensiosa que havia en
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trat a la casa. En una ocasi6 que l'home va fer un pet en Ia seva presdncia,la noia
com a venjanca l'anomena a partir d'aleshores el Petener.
8.- Hipocoistic
Tanus, El

Derivaci6 del nom castella Cayetano Tano-Tanus. Lultim conegut com el
Tanus es deia Esteve de nom i vivia al carrer de Gaiea Vemall6. al num.40-42.
Vadonet, En
En Salvador Puig, que anomenaven amb aquest diminutiu afecru6s del seu
nom de fonts; home baixet, pagEs d'olici. Primer s'estava en una casa de i'actual
avinguda deJaume I, davant de Can Goma, casa queja es coneixia per Can Va
donet; despr€s passaria a la nova edilicaci6 que va construir-se de bell nou a la
cara nord de la carretera de Sanm Perparua, I'any 1890, leta en un terreny censat a Can Ventalld, cens comprat prCviament al Trencat.
Casa situada als I'actuals nums. 46-48-50 de I'avinguda Rafael Casanova.

9.

Ofn

o

Jetna

Baster. Cal

En Mani Sella, era baster d'ofici i tenia I'esrablimem als Quarre Cantons, al
carrer de Berenguer lll num.2, cantonada amb I'avinguda de Burgos.
Boter. El

Ofici de I'home que feia bdtes a la casa situada a la cantonada de l'avinguda deJaume I, ntlm.7, anomenada Cal Boter. ara ocupada per una entrtat bancaria
Cadiraire, El
Els de la familia de cognom lbaiez que renien el taller al n[m.33 del carrer de Gaied Ventall6 on hi feien cadires i embogaven. Vivien a la casa del davant, al nrim.38, on despres va estar-s'hi la coneguda com la Malmoua.
Espardenyer, Ca l'
Casa del caner de Rafael Casanova ntm.40, amb un ampli pati al davanr, en
el qual hi renien parada una taula inclinada per trebaliar I'espart i fer les espardenves

Fideuer. El
Aquest home leia els fideus davant el
anomenada Cal Fideuer

ntm
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del carrer de Barcelona, casa
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Amb un ase i amb una mena de sinia, fora caner, fabricava els fideus que
desprds venien a la botiga.Casa desprds coneguda per Cal Fomer Nou, i Cal Fi
deuer passel al nlim.10 on el coneixem at'1'li; bonica botiga modernisla.
Pinyonaire, Cal
l-a familia Tura havien estal masovers a Can Lled6, dedicant-se al negoci dels
pinyons durant cent-cinquanla anys. Tanmaleix l'any 1909 posen vaques i, a
panir de l'ensulsiada d'una part de I'antiga masia, es fan una casa al davant I'any
1921, casa que alui coneixem per Cal Pinyonaire, ara a la part interior de I illa
de cases, al carrer dels ComLes d'Urgell num.2l-23
Amb un carro anaven a buscar les pinyes a una finca de la Roca i les estenien a I'era de Can Lled6 perqud s'assequessin; tanmat€ix tenien uns estris, dos
dels quals encara es conserven a la casa, amb els quals s'accelerava el proc6s
Despres els tdaven, els torraven i anaven a vendre'ls amb mesures de cinc i deu
cantims. En Feliu Tura Valldoriola fou I'uhim d'aquesta casa que va vendre'n
Tambe la casa d'un home que vivia al carrer de Portugal nim. 45, portava
un cabals amb pinyons lorrals i els venia amb un potet que li servia de mesura
Es posava a la porta del camp de futbol, del cinema, a la plaqa i cridava I'atenci6 de la genti "Pinyons lorrats l" Llavors la gent els obria amb un clau aixalat
Rajoler, Cal

Antiga rajoleria d'en Pere Manils, ran la cara de ponent de la carretera de
Barcelona a Rrbes i la carretera de Parets.
Eliminada aquesta activitat, on hi havia la nau de treball va fer-s'hi el restaurant actual amb el nom de Cal Rajoler, que es veu escrit a la facana

l0 - Resptte

a la siluaoo o l 1nuguttat

Forner del Mtg, el
Itorner que el 1910, procedent d'r-rn altre carrer on tenien pastisseia i forn,
va establir-se al carrer de Barcelona, on hi posaren el forn, i I'anomenaren el For
ner Nou.
Tenda Nova, La

Cansaladeria de I'avinguda deJaume l, botiga on tambd s'hi venien queviures, situada al costat del Monserda; per darrera sonia a I'actual carer de Vicene
Plantada nlim.24. Era una botiga d'arrencada que es va reformar i va lomar a
obrir-se de nou. Ara €s tot botiga de Can Monserda.
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Relactonas amb el transport

Aixafa carros, L
Eren careters que feien tragines d'ordinari, i carregaven tant que acabaven
amb el carro i l'animal. l-a casa situada a I'avinguda de Jaume I va desaparexier
i s'hi construi un edifici nou, instal.lam-se una farmacia a la planra baixa.

AIri Nano, L
Carreter que anava amb un carret timt per un ase, al qual sempre deia: iAni
Nanol"- S'estava a la casa del passatge de Sant Marti nlim.4, que va ser enderrocada a comengament de la decada de 1990, i que anomenaven Ca I Arri Nano.
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