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1. Introducció 
Aquest Treball de Recerca és un estudi de l’evolució dels antropònims de les 

persones nascudes a Vilassar de Mar entre el gener del 1960 i l’agost del 2016, 

a partir del recull de tots els noms propis registrats al Registre Civil del municipi 

dins el període esmentat. 

He triat aquest tema perquè la meva tutora del treball, la Conxa Sangüesa, me’l 

va suggerir i em va semblar un molt bon tema. El títol que li he posat, “Nomen 

Omen”, és una locució llatina clàssica que, traduïda literalment, vol dir “un nom, 

un destí” o “el destí en el nom”, fent referència a la importància que es donava 

als noms de pila en moltes cultures de l’antiguitat, fins al punt de creure, com els 

romans, que la vida d’una persona podia dependre del seu nom. 

 Al principi pensava que seria molt difícil extreure tanta informació simplement 

partint d’una sèrie de noms, però a mesura que l’he anat elaborant he anat 

adonant-me que hi havia bastantes coses a descobrir i això m’ha permès 

extreure’n conclusions.  

El treball reflecteix, d’una banda, les dades estadístiques referents als 

antropònims que he considerat rellevants (freqüència d’un nom concret dins el 

període estudiat, percentatge d’importància dins el total de naixements i per 

sexe, evolució dels orígens etimològics, evolució de la seva llargada, etc.) i de 

l’altra, relaciona tota aquesta informació amb els fets que intervenen amb 

l’antroponímia, com ara els fluxos migratoris, els canvis històrics i polítics al 

municipi, les diverses influències socials i religioses, l’evolució dels models i 

gustos de la població, etc. 
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1.1. Procediment 

Per tal de fer aquest treball he seguit el procediment que explico tot seguit. Primer 

de tot, cap al juny del 2016 vaig anar a l’Arxiu Comarcal del Maresme, amb seu 

a Can Palauet (Mataró), acompanyada de la tutora del meu treball, la Conxa. 

Allà, un dels responsables de l’arxiu (l’Alexis) ens el va estar ensenyant i ens va 

recomanar que contactéssim amb un senyor de Vilassar de Mar que ell coneixia 

i que no feia gaire havia recollit en una Base de Dades particular tota la 

informació que nosaltres estàvem buscant. Segons ens va dir l’Alexis, aquest 

senyor em deixaria sense cap problema tota aquesta informació perquè jo la 

pogués fer servir. 

Un cop vaig contactar amb aquest senyor, ens vam trobar i li vaig explicar què 

era el que necessitava. Després d’haver-li demanat les dades que em calien, ell 

em va dir que no em podia deixar res del que li demanava perquè la informació 

de Vilassar que ell havia recollit estava barrejada amb la d’altres pobles i, a més 

a més, era molt poc manejable. 

Tenint en compte la situació, no vaig tenir més remei que recopilar jo mateixa 

tota la informació, de manera que vaig trucar al Jutjat de Pau del poble, amb seu 

al carrer de Sant Pau, i vaig informar-me de com i quan podia anar-hi a consultar 

el registre de naixements. Com que va resultar que l’accés a aquesta informació 

és a l’abast de tothom, vaig dedicar al voltant de 15 o 20 matins a visitar els 

Jutjats, allà em facilitaven els llibres de registre (on hi ha els noms i cognoms de 

tots els nascuts al poble) del període que necessitava, i jo els anava introduint 

d’un a un al meu portàtil en un arxiu Excel, especificant any i nom del nascut. 

Acabada la introducció de dades a l’Excel, cap a finals d’agost, vaig traspassar-

la a una Base de Dades Microsoft Access, ja que aquesta eina permet fer 

fàcilment tota mena de consultes i informes. A l’hora de passar les dades de 

l’Excel a l’Access, vaig decidir simplificar la grafia d’alguns noms que, tot i ser en 

essència el mateix, estaven escrits al registre de formes diverses. Aquest és el 

cas, per exemple, de Mohamed-Mohammed-Mohamet, que vaig unificar a 

Mohamed. Vaig fer això per a simplificar les consultes i evitar que les diferents 

maneres d’escriure’ls poguessin arribar a falsejar el resultat. En canvi, el que no 

vaig fer va ser traduir o unificar els noms amb forma catalana i castellana (Mireia-
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Mireya) per tal de possibilitar l’estudi de l’evolució de la presència de la llengua 

catalana en l’antroponímia de Vilassar de Mar i comprovar així com l’alliberament 

que va suposar la fi del franquisme va produir un augment de la inscripció de 

noms en català. L’única excepció en aquest sentit és amb el cas concret de les 

abreviatures de Maria en els noms compostos, ja que al registre me’ls vaig trobar 

escrits de moltes maneres diferents (Mª, M., Ma., Maria, etc.) i per tant vaig 

decidir unificar-los a la forma Mª. 

Un cop actualitzada tota la informació en va resultar una taula d’Access amb  

7.277 registres (un per a cada persona registrada al poble durant els 56 anys del 

període estudiat). Aleshores, vaig haver d’afegir a cadascuna del les entrades 

diverses dades que el registre no proporcionava: primer de tot, el sexe de la 

persona i l’origen etimològic del nom. Aquestes dues coses les vaig fer 

començant per les dades més òbvies: hi ha noms que se sap de seguida que 

són femenins (com ara Maria) o d’origen llatí (Laura) o basc (Ainhoa); un cop 

informades aquestes, vaig haver d’investigar per Internet per tal d’aclarir-ne el 

sexe i l’origen. Gràcies a diverses pàgines web vaig anar completant les dades 

que em faltaven. En aquest punt caldria aclarir que, en el cas de noms 

compostos, he optat per assignar-los l’origen etimològic del primer dels dos noms 

(per exemple, en el cas de Francesc Xavier, el nom consta com d’origen 

germànic). Vaig afegir també a cada nom diverses dades: la primera era la 

dècada a la qual pertany l’any, per poder treure resums per dècada de forma 

senzilla; la segona m’havia de servir per a treure llistats dels noms en castellà i 

en català, i la vaig omplir indicant “C” en el cas dels noms en català i “E” en els 

que estaven en castellà; la tercera dada que hi vaig afegir va ser la longitud del 

nom, per tal de poder estudiar els canvis al llarg dels anys en la llargada dels 

noms. Una altra dada afegida va ser l’agrupació dels noms en funció de la 

llargada (vaig decidir agrupar els noms per la seva longitud en 5 possibles tipus: 

fins a 4 lletres, de 5 a 8 lletres, de 9 a 12 lletres, de 13 a 16 lletres i més de 16 

lletres. Finalment, vaig afegir la dada de si el nom era compost o simple. 

Llavors em vaig dedicar a crear les consultes que m’havien de facilitar presentar 

la informació de forma entenedora i, alhora, imprimir els informes i gràfics que 

haurien d’ajudar a interpretar aquest conjunt de dades. Les principals consultes 

que vaig crear van ser les següents: 
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• Llistat de naixements ordenat per any 

• Llistat de naixements ordenats per dècada 

• Llistat de noms ordenats per ordre alfabètic 

• Llistat de noms ordenats per freqüència 

• Classificació dels noms per origen etimològic 

• Llista d’orígens dels noms més freqüents 

La darrera fase de confecció del treball va ser la redacció d’aquest document i la 

generació de les presentacions PowerPoint i altres arxius addicionals que 

l’acompanyen. 
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1.2. Detalls tècnics: La Base de Dades 

El punt de partida de tot aquest treball és l’arxiu Excel que vaig omplir amb les 

dades del Registre Civil. L’estructura de la fulla de càlcul és simple, una columna 

per any (de 1960 a 2016) amb els noms d’aquell any en concret, de manera que 

hi ha 56 columnes amb un nombre variable de noms. Aquí es pot veure l’aspecte 

d’aquest arxiu (la visualització és parcial, ja que en una sola còpia de pantalla no 

hi caben totes les columnes): 
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Tot seguit, s’adjunta una vista total de l’arxiu (amb el zoom molt reduït) que 

permet veure’n la mida en un cop d’ull: 

 

 

 

Però l’eina principal que he fet servir per a confeccionar aquest treball és una 

base de dades Microsoft Access que vaig crear per tal d’introduir-hi tota la 

informació que havia recopilat a l’arxiu Excel. La Base de Dades consta de 

diverses taules auxiliars i dues de principals: una d’anomenada Excel i l’altra que 

es diu NomsPerAny. 
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La taula Excel conté tots els noms que vaig guardar a l’arxiu en format Microsoft 

Excel, els quals vaig importar aquí per a poder-hi treballar millor. El disseny de 

la taula és idèntic al de l’arxiu Excel, ja que cada registre consta de 56 columnes, 

una per a cada any (1960-2016). Aquí es pot veure el disseny de la taula (no hi 

surt tot perquè les 56 columnes no caben en una còpia de pantalla): 

 

 

 

La taula té un total de 321 registres (que és el nombre més alt de naixements 

que hi ha hagut, corresponents a l’any 1984), la qual cosa, si cadascun tingués 

informades les 56 columnes, donaria un total 17.976 noms. Però com és lògic, 

no tots els anys (columnes) tenen el mateix nombre de noms, per tant el total 

absolut de noms que conté la taula és de 7.277. 
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Tot seguit es veu com està continguda la informació en aquesta taula: 

 

 

Aquests noms els havia de traspassar després a una taula que em permetés 

treballar-hi fàcilement, de manera que pugués indicar a cada nom quin era el 

seu sexe, l’origen etimològic i altres dades que hauria de necessitar. Per tant, 

primer de tot vaig decidir quina estructura hauria de tenir aquesta taula i 

després la vaig crear. La vaig anomenar NomsPerAny i aquest és el seu 

disseny: 
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Com es pot veure, a banda del nom i l’any hi ha una sèrie de columnes que hi 

vaig afegir per a facilitar les consultes, gràfics i informes que aniran apareixent al 

llarg d’aquest document.  

El següent pas va ser omplir aquesta taula amb els noms que hi ha a la taula 

Excel. Per a fer això vaig crear i executar unes consultes d’actualització que 

agafaven els registres d’una taula i els inserien a l’altra. Quan vaig arribar a 

aquest punt, vaig buscar informació sobre la manera de fer-ho per internet, ja 

que hi ha moltes pàgines d’ajuda que expliquen com treballar amb taules 
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d’Access. Aquest és un exemple de les instruccions en llenguantge SQL que vaig 

fer servir per a fer-ho (no hi són totes, però el procediment és idèntic per a cada 

any, fins al 2016). 

 

INSERT INTO NomsPerAny ( [Any], Nom ) 

SELECT '1960' AS Expr1, Excel.[1960] 

FROM Excel 

WHERE Excel.[1960]<>''; 

 

INSERT INTO NomsPerAny ( [Any], Nom ) 

SELECT '1961' AS Expr1, Excel.[1961] 

FROM Excel 

WHERE Excel.[1961]<>''; 

 

INSERT INTO NomsPerAny ( [Any], Nom ) 

SELECT '1962' AS Expr1, Excel.[1962] 

FROM Excel 

WHERE Excel.[1962]<>''; 

 

El procediment seguit per a actualitzar les columnes addicionals “Sexe”, “Origen” 

i “CatEsp” va ser quasi tot manual, indicant el sexe, l’origen i si es tracta d’una 

variant catalana o castellana d’un nom (quan era el cas) a partir de la lògica o, 

quan no ho tenia clar, després de buscar-ne la informació a internet.  

Pel que fa a les columnes “Dècada”, “Llargada”, “GrupLlarg” i “Compost”, les 

vaig omplir gràcies a unes consultes d’actualització que ho van fer 

automàticament (de nou, vaig buscar informació i suggeriments de com fer-ho 

per internet). Per exemple, per a informar el camp que indica la llargada dels 

noms, vaig fer el següent: 

 

UPDATE NomsPerAny SET Llargada=len(Nom); 
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Un cop fet tot això, la informació ha quedat d’aquesta manera: 

 

 

D’aquest taula n’ha sortit després tota la informació que anirà apareixent en 

aquest treball de recerca. La manera més habitual d’obtenir-la ha estat gràcies a 

unes consultes que he anat creant a la Base de Dades que em retornaven la 

informació que m’interessava estudiar. Per exemple, quan vaig necessitar crear 

un llistat que em digués la quantitat de noms que hi ha registrats al poble per a 

cada origen etimològic, vaig fer aquesta consulta: 

 

SELECT TR_Compta_Origens.Origen, ORIGENS.Llengua AS Llengua, 

TR_Compta_Origens.Total, TR_Compta_Origens.De, 

TR_Compta_Origens.A, [ORIGENS].[Llengua]+" 

("+[ORIGENS].[Origen]+") " AS Origen_Editat 
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FROM TR_Compta_Origens INNER JOIN ORIGENS ON 

TR_Compta_Origens.Origen = ORIGENS.Origen 

ORDER BY TR_Compta_Origens.Total DESC; 

 

El resultat d’aquesta consulta és això: 

 

Finalment, tant per als llistats que s’annexen al final del treball com per a les 

gràfiques que l’acompanyen, he partit de diverses consultes que em 

preparaven la informació. En el cas de les gràfiques, la seva confecció ha estat 

possible gràcies al programa Microsoft Excel, el qual agafava la informació que 

necessitava de la base de dades i la presentava en forma de gràfic gràcies a 

l’eina que té per a aconseguir això. Aquí es veu un exemple de com es generen 

els gràfics: 
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2. Què és l’antroponímia? 
Abans d’estudiar l’evolució de l’antroponímia al nostre poble, caldria definir de 

què estem parlant. L’antroponímia és una branca de l’onomàstica que estudia 

els noms propis de persona, que n’investiga l'origen, la motivació i el significat. 

Tot i que aquesta ciència se centra en l’estudi, a més dels noms de pila, dels 

cognoms i dels malnoms, en aquest treball de recerca parlarem només dels 

primers, és a dir, dels noms de pila de les persones nascudes a Vilassar de Mar. 

L’estudi dels noms de pila és per si sola una ciència complexa. Hi ha noms 

personals dels quals no se’n sap el significat o bé es dubta de l’origen (com seria 

el cas d’Antoni, Isona, o Balasc); n'hi ha d’altres que existeixen en la llengua viva 

(com Salvador, Montserrat o Àngel); però tots, fins i tot els del primer grup, han 

estat originàriament mots corrents i significatius dins l’idioma del qual 

procedeixen (així, Andreu ve del grec Andreas , que significa ‘valent’; Robert ve 

del germànic Hrodebert , que vol dir ‘famós’). D’altra banda, els antropònims 

poden convertir-se en noms comuns, proveïts d’un significat nou (per exemple, 

rafel és el nom d’un peix, guillem és el nom d’un recipient). En resum, 

l’antroponímia és una branca de la lingüística però el seu estudi interessa també 

altres ciències: l’etnografia, la sociologia, la història política i cultural, etc. 

Dins de cada nació, cultura o llengua, els antropònims poden provenir de 

diferents orígens a causa de les diferents evolucions de la llengua en concret i 

de la història del poble o pobles on es parla. En el cas del català, els noms més 

usuals històricament han provingut de cinc orígens principals: 

• Antropònims llatins: Són els més antics que s’han conservat en català, ja 

que els pocs que tenim d’origen basc o ibèric, com ara Núria o Isona, 

provenen de topònims adoptats com a nom a l’edat mitjana o més tard. 

Els noms romans o llatins, doncs, han estat conservats en la llengua i han 

sofert en general el mateix tipus de canvis fonètics que les paraules 

patrimonials del català. 

• Antropònims hebreus o jueus: Van començar a introduir-se especialment 

a partir dels segles II i III, quan el nombre de persones de religió cristiana 

a la península ibèrica va començar a ser apreciable. 
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• Antropònims grecs: Tret d’alguns adoptats en època romana, van arribar 

amb el cristianisme. Com que molts dels primers cristians procedien de la 

part oriental de l'imperi romà, on el grec era la llengua usual, els següents 

cristians van seguir emprant noms grecs que van portar alguns dels seus 

avantpassats. 

• Antropònims germànics: La seva implantació a Catalunya prové de 

l’època carolíngia, quan els francs van establir-hi la Marca Hispànica 

(antecedent dels futurs comtats catalans). Originalment, aquests 

antropònims els duien només els membres de la noblesa germànica (els 

francs van constituir la classe dominant)  i gradualment van ser adoptats 

per les persones d'ascendència hispanoromana, a causa del prestigi que 

comportava portar algun d'aquests noms. 
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3. Estudi de l’antroponímia a Vilassar 

de Mar (1960-2016) 
L’evolució de l’antroponímia a Vilassar de Mar, com a qualsevol altra població, 

ve donada per influències o factors externs que fan variar les tendències o els 

hàbits socials a  l’hora de posar un nom al fill o filla. Uns dels principals factors 

són els canvis demogràfics sobtats, provocats per fluxos migratoris que 

impliquen l’arribada de nombrosa població d’orígens diversos.  

En aquest gran capítol o apartat hi apareix l’estudi i les conclusions que jo he fet 

sobre l’antroponímia de Vilassar partint de l’Excel amb tots els noms. Així doncs, 

hi ha informació sobre: Els canvis demogràfics del poble, la variabilitat dels noms, 

l’origen etimològic dels noms, la inversió de la tendència castellà-català, els noms 

segons la seva llargada, la incidència dels noms compostos, els noms més 

freqüents (de tot el període i d’un any en concret comparat amb la resta de la 

comarca, amb Catalunya i amb Espanya) i finalment, estudi d’alguns noms en 

concret o modes que m’han cridat l’atenció 
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3.1. Els canvis demogràfics del període 

Una de les primeres coses que observem en veure el resum estadístic de 

naixements per dècada és l’augment sobtat de la natalitat durant la dècada de 

1980 (concretament, es va passar dels 870 naixements de la dècada anterior a 

1.884, en només deu anys, més del doble), i un altre augment una mica menys 

notori durant la dècada del 2000 (es va passar de 1.126 naixements a 1.771). 

 

(Aquest informe mostra un resum del nombre total de naixements a Vilassar de Mar per dècada, 

amb indicació dels noms diferents registrats i el seu detall per sexe).  

Nota important: Les dades referides a la dècada del 2010 no són del tot fiables, ja que la 

informació que s’ha consultat per a aquest treball arriba només fins a l’agost del 2016. 

Aquesta nota val per a tota la informació que anirà apareixent al llarg de tot el document. 

 

 

L’augment sobtat de naixements d’aquests dos períodes concorda amb 

l’evolució demogràfica del poble, com podem veure en la taula següent: Per una 

banda, del 1970 al 1981, Vilassar de Mar va gairebé duplicar la seva població i, 

d’una altra banda, entre 1990 i l’any 2000, la població va augmentar un 42%. 
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(Taula extreta de la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar#Demografia) 

 

Un dels principals motius del primer creixement sobtat és la progressiva arribada 

al municipi de molts barcelonins que venien per establir-hi la seva residència 

permanent, un fenomen que es va començar a detectar a partir de la dècada de 

1970 i que va provocar que entre 1950 i 1990 la població de Vilassar de Mar 

augmentés un 300%. 

Un altre motiu que explica aquest gran augment dels naixements durant el 

període comprès entre els anys 60 i 90 és l’arribada de molts nouvinguts 

procedents del centre-sud peninsular (Extremadura, Andalusia, Múrcia i 

especialment Castella - la Manxa), els quals van començar a arribar a Vilassar a 

finals del 50 i van créixer exponencialment durant els 60 i 70. Va ser durant 

aquesta època que es va començar a desenvolupar el barri del Barato, el qual 

va créixer en uns antics terrenys agrícoles que es van anar urbanitzant per tal 

d’acollir tota l’allau de nouvinguts. 

No obstant, després d’aquest creixement sobtat veiem un descens del nombre 

de noms apuntats al registre a la dècada del 1990. Això podria estar relacionat 

amb una forta crisi econòmica que l’estat espanyol experimenta al començament 

de la dècada del 1990, que s’agreuja especialment entre el 1993 i el 1995, fins 

que a partir del 1997 es comença a remuntar la situació. Aquesta és una de les 

principals causes que explicarien el descens del creixement demogràfic que tan 

havia augmentat durant la dècada anterior. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar#Demografia
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El segon període destacat pel que fa a l’augment de població (la dècada del 

2000) s’explicaria pels intensos fluxos d’entrada de població des de l’estranger. 

S’inicia amb la recuperació econòmica dels darrers anys del segle passat i agafa 

especial embranzida amb l’arribada del nou mil·lenni, fins que, de nou, es veu 

truncada de sobte per l’esclat de la profunda crisi econòmica a partir de l’any 

2008. Aquests serien els patrons comuns a Catalunya, tot i que concretament a 

Vilassar de Mar veiem que varien lleugerament en el sentit que la immigració 

estrangera comença a davallar abans i tot del 2008.  
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3.2. La variabilitat dels noms 

El creixement de naixements, implica també l’augment de la variabilitat dels 

noms, com podem observar en el gràfic següent, on s’aprecien clarament els dos 

pics de creixement sobtat comentats. La informació es mostra en quantitats 

absolutes de naixements i de noms diferents per dècada. 

 

 

La informació anterior, mostrada en quantitats, es pot veure també en forma 

percentual al gràfic de sota, on s’aprecia el percentatge de variabilitat de noms 

en funció del total de naixements per dècada. 
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Com s’hi pot veure, entre la dècada de 1970 i la de 1980 la variabilitat de noms 

va baixar considerablement (passant del 71,5% dels anys 70 al 61,7% dels anys 

80). A partir dels 90, però, aquesta variabilitat torna a augmentar fins a arribar a 

la situació actual, a data del 2016, en què s’observa una variabilitat propera al 

75%. El fet que el percentatge dels noms diferents sigui més elevada amb els 

anys, podria ser producte de la immigració estrangera que, com és obvi, porta 

amb ella noms diferents propis del país d’origen de l’immigrant que fins fa poc 

ens eren desconeguts. Altres causes podrien ser el fenomen de la globalització, 

la gran influència que avui en dia tenen els mitjans de comunicació, el sentiment 

transgressor i l’abandonament de la tradicionalitat (sovint lligada amb un 

sentiment religiós, que es va perdent cada vegada més) 

 

A la pàgina següent ens fixarem en l’origen etimològic dels noms triats, per tal 

de comprovar com aquests orígens també han anat evolucionant producte 

d’alguns dels factors que han afectat a la variabilitat. 
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3.3. L’origen etimològic dels noms 

Les pautes en la tria del nom dels fills han evolucionat considerablement amb els 

anys, bàsicament com a conseqüència dels canvis demogràfics comentats. Un 

dels motius principals és l’arribada de persones pertanyents a altres cultures i 

religions que posen als seus fills noms que fins el moment eren atípics. 

Al llistat següent s’hi pot veure el total dels noms posats als nascuts a Vilassar 

de Mar dins el període estudiat, classificat pel seu origen etimològic i amb 

indicació del període en què s’han fet servir. 
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Aquesta mateixa informació la podem veure en forma de gràfic de barres, de 

manera que a primer cop d’ull ens podem fer una idea de quins predominen i 

comparar la freqüència de cadascun d’ells: 

 

 

 

Nota.- Per tal de classificar els noms del registre civil municipal per origen, s’han 

seguit aquestes pautes: 

• L’origen informat ha estat l’etimològic, no el de la llengua en què s’ha 

inscrit el nom. Així, per exemple, Jordi i Jorge consten tos dos com a noms 

d’origen grec (GR), no pas com a català i castellà respectivament. La 

distinció entre forma catalana i castellana d’un mateix nom es fa més 

endavant en un apartat específic. 
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• L’origen informat correspon al més recent i probable. Hi ha noms que 

tenen l’origen en un nom llatí que, alhora, es fonamenta en un antic nom 

grec, siri o d’altra procedència. En aquest cas, he optat per a fer-hi constar 

l’origen llatí. 

• Els noms sobre els quals no he trobat cap mena d’informació els he deixat 

com a origen “Desconegut” (?). També he deixat amb aquest origen una 

sèrie de noms sobre els quals no hi ha consens pel que fa a l’origen 

etimològic o bé que corresponen a cognoms, ciutats o elements diversos. 

 

Tot seguit, estudiarem l’evolució de cada origen i les seves possibles causes. 

Per a fer-ho, he partit d’unes gràfiques que il·lustren l’evolució dels orígens dels 

noms a Vilassar de Mar durant aquest períodes, resumits per dècada. En tots els 

casos, es mostra la informació de dues maneres per a facilitar-ne la interpretació, 

concretament en gràfics lineals i de barres. 
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A les dues primeres gràfiques hi veiem l’evolució dels 10 orígens més freqüents: 
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Explicació dels orígens per ordre de freqüència: 

 

• Hebreu 

Clarament l’origen més freqüent entre els anys 60 i 80, d’ençà d’aleshores 

inicia una davallada que es recupera als 90, fins que al segle XXI comença 

a caure definitivament el seu ús. Tot i així, actualment ocupa encara el 

segon lloc dins les preferències dels pares vilassarencs. El cas de l’hebreu 

s’explicaria per la influència que ha tingut històricament la religió cristiana 

i, per tant, la Bíblia, en la cultura occidental. Aquesta influència ha anat 

baixant al llarg dels anys, no només a Catalunya sinó a tot Europa, i això 

ha fet que a l’hora de triar un nom per al nou nascut, les famílies hagin 

optat per altres fonts. 

  

• Llatí i Grec 

Han estat sempre dels més emprats. Des de la dècada del 1990, el llatí 

ha desbancat l’hebreu com a origen preferit i actualment és el número u, 

per bé que al segle XXI ha començat una davallada. La raó possible de 

les preferències per aquests tipus de nom pot ser la influència que ha 

tingut sempre la cultura clàssica sobre la civilització occidental. 

 

• Germànic 

En constant augment, tret dels períodes de decreixements demogràfic, 

s’acosta cada vegada més a l’hebreu. El sisè nom més habitual a Vilassar 

de Mar, Albert, és d’aquest origen. 

 

• Català 

Ja s’ha dit abans que l’estudi etimològic que he fet pren en consideració 

l’origen del nom, no la llengua amb què aquest s’ha inscrit al registre. 

Malgrat tot, hi ha hagut sempre una presència notable de noms d’origen 

català, fins i tot en ple franquisme, a causa de la predilecció del poble per 

noms l’origen dels quals és eminentment català (Oriol, Montserrat, Mireia).  
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Cal dir que la inscripció de nens i nenes amb aquests noms al registre 

durant l’època de la dictadura va ser possible gràcies al fet que els noms 

esmentats no han tingut mai traducció al castellà i, per tant, les autoritats 

no ho podien impedir. 

 

• Basc 

Sempre ha tingut molta presència entre els noms preferits al poble, 

especialment pel fet que un nom d’aquest origen com és Xavier ha estat 

sempre ben popular. Altres noms d’origen basc, a més, han començat a 

proliferar en un període relativament recent a causa de modes 

sobrevingudes. Aquest seria el cas de noms com ara Ainhoa, Iker, Aroa, 

etc.). Cal dir que hi ha hagut dos casos de noms d’origen basc amb els 

quals he actuat de forma diferent a l’hora de classificar-los: un d’ells és 

Núria, que tot i ser originàriament un mot basc (‘’Lloc entre muntanyes’’) 

he classificat com d’origen català pel fet d’haver-se generalitzat quan el 

basc ja feia segles que havia estat substituït pel català al Pirineu oriental; 

l’altre és Lourdes, que malgrat haver-se popularitzat amb aquesta forma 

a partir de la versió francesa del topònim, prové originàriament del basc 

Lorda (d’aquí el nom del poble en occità) i per tant l’he inclòs dins els noms 

d’origen basc. 

 

• Àrab 

Els noms d’origen àrab, com s’aprecia en la gràfica, han experimentat un 

fort creixement a partir de la dècada de 1990. Aquest creixement s’ha 

mantingut de forma sostinguda a causa de l’arribada de població 

procedent de països nord-africans durant tot aquest període. Els dos 

noms d’origen àrab més freqüents a Vilassar de Mar són Mohamed i Aida 

(amb 9 cadascun), tot i que cal tenir present que no tots dos són producte 

de l’arribada d’immigració magribina; en el cas d’Aida, el nom es fa servir 

des de 1978, anys abans de l’onada migratòria, i el motiu podria ser la 

popularitat que va agafar aquest nom arran de l’òpera de Giuseppe Verdi, 

Aida, escrita el 1871.  
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• Celta 

Amb els noms cèltics passa una cosa semblant que amb els bascos. N’hi 

ha algun en concret, com ara Òscar o Artur, que han esdevingut populars 

a molts països de fa segles i, lògicament a Vilassar de Mar hi tenen 

presència des de fa temps (el primer Òscar data de 1975). D’altres, en 

canvi, han anat entrant al registre molt més recentment producte de 

modes puntuals (moltes d’elles probablement per influència d’algun 

personatge internacional famós), com pot ser el cas de Liam, Ian, Kevin o 

Jennifer. 

 

• Desconegut 

Com es pot veure al gràfic, hi ha nombrosos noms d’origen desconegut 

(un total de 88). Els motius són diversos. D’una banda, he assignat aquest 

origen a tots aquells noms que els Webs que he consultat no es posen 

d’acord en quin pot ser-ne l’origen etimològic; és el cas, per exemple, de 

Meritxell, que tan pot ser d’origen llatí com basc. D’altra banda, he 

assignat també origen desconegut a noms els quals no n’he trobat cap 

explicació per internet o que, tot i trobar-la, ha resultat ser un nom de 

poble, un cognom, o altres. Per tant, tan poden ser noms molt infreqüents 

a tot el món, com producte d’una mala transcripció al registre, com, 

directament, inventats. Com es pot veure al gràfic, la freqüència de noms 

d’origen desconegut és irrellevant durant les primeres dècades, però va 

agafant importància a mesura que ens acostem al canvi de segle. Un dels 

motius d’això podria ser el canvi cultural i de valors que ha ocasionat a la 

nostra societat la globalització, l’arribada d’immigrants i la creixent 

influència dels mitjans de comunicació, factors tots ells que han provocat 

un canvi de gustos de la població i un major esperit de canvi i innovació.  

 

• Eslau  

Tret del cas del nom Ivan, popular de fa molts anys, els noms d’aquest 

origen experimenten dos petits (dècades de 1980 i 2000), coincident 

probablement amb l’arribada al poble d’alguns ciutadans russos i de 

països eslaus que s’hi van establir durant aquells anys. 
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A les dues segones gràfiques hi veiem l’evolució dels 10 següents orígens més 

freqüents, és a dir, els que ocupen la posició 11 a 20 del rànquing. Com es pot 

comprovar, són noms que no tenen gaire repercussió i, en el millor dels casos, 

estem parlant de 8 ocurrències en una dècada (cas del xinès a la del 2000): 
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Explicació dels orígens per ordre de freqüència: 

• Fenici 

Hi ha dues explicacions per a la relativa importància de noms d’origen 

fenici. La primera és que el nom Mònica té aquesta etimologia) i és prou 

habitual, i l’altra és l’aparició d’algun cas d’Aníbal (anys 90) i Tanit (al segle 

XXI). Òbviament tot això obeeix a modes puntuals, ja que com és sabut la 

cultura fenícia (i cartaginesa) es va extingir a l’època clàssica. 

 

• Francès 

Tret d’alguna Chantal a mitjan dècada de 1970, els noms d’origen francès 

han aparegut al poble a partir dels anys 80. Aquest fet es pot explicar per 

motius de modes temporals o per l’entrada de nouvinguts francesos al 

municipi.  

 

• Anglès 

La presència de noms anglesos es comença a detectar a finals de la 

dècada de 1970. Especial esment mereix el nom de Vanesa, que tot i ser 

d’origen etimològic anglès, amb tota probabilitat obeeix a modes producte 

de l’aparició de famosos amb aquest nom. 

 

• Castellà 

Entre tots els noms d’origen etimològic directament castellà, destaca el de 

Maravillas, amb tres inscripcions entre el 1960 i el 1964. Això s’explica pel 

fet que la patrona de la població de Cehegín (Múrcia) és la Virgen de las 

Maravillas i, amb tota probabilitat, les que se’n diuen provenen de famílies 

originàries d’aquest indret, vingudes durant el període de forta immigració 

del sud peninsular. 

 

• Persa 

Els noms d’origen persa apareixen al voltant del segle XXI i poden tenir 

dues motivacions. 
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D’una banda, s’observa la presència de diversos Darío i Soraya, de 

possible procedència espanyola o sud-americana i de l’altra, les Sirin i 

Jihane podrien ser nenes iranianes o originàries de països del golf pèrsic. 

 

• Xinès 

Hi ha deu persones amb nom xinès inscrites al registre durant aquest 

període, totes elles a partir del 1999 i, especialment, del 2003 cap aquí, 

coincidint doncs amb l’inici de la nova onada migratòria d’aquella època.  

 

• Ibèric 

Hi ha només dos noms d’origen ibèric, Aitana i Isona, tots dos presents al 

poble des del 2002. Coincideix que tots dos són alhora topònims i això 

podria tan ser una casualitat com indicar la procedència geogràfica dels 

pares. 

 

• Hindi 

Hi ha sis persones amb nom hindi al municipi, especialment freqüents a 

partir de la dècada del 2010. Probablement es tracta de nouvinguts 

d’origen indi. 

 

• Japonès 

Hi ha sis persones amb nom japonès al municipi, totes elles registrades a 

partir de la dècada del 2000. Probablement es tracta de nouvinguts 

d’origen japonès. 

 

• Canari 

Hi ha només dos noms d’origen canari al municipi (Yaiza i Yeray), el més 

antic dels quals datant del 1983. Podem deduir que són o bé canaris 

establerts al poble o bé persones d’altres procedències que els agraden 

els noms exòtics. 
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A les dues últimes gràfiques hi veiem l’evolució dels 4 orígens menys 

freqüents, és a dir, els que ocupen la posició 21 a 24 del rànquing. Com es 

pot comprovar, són noms que no tenen gaire repercussió i, en el millor dels 

casos, estem parlant de 3 ocurrències en una dècada (cas de l’italià a la del 

2010): 
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Explicació dels orígens per ordre de freqüència: 

 

• Italià 

Tret d’un Fabrizio de l’any 2005, hi ha tres nens amb el nom d’Enzo durant 

la dècada del 2010, no se sap si per ser d’origen italià o bé per alguna 

moda puntual que ha convertit aquest nom en popular. 

 

• Africà 

Hi ha només dues persones amb un nom d’origen africà no musulmà 

(Paebou i Neo) al municipi, l’una registrada el 1983 i l’altra el 2015. Amb 

tota probabilitat es tracta de nouvinguts de l’Àfrica subsahariana. 

 

• Egipci 

Hi ha dos Ramsés al municipi, l’un del 1980 i l’altre del 1994. 

Probablement siguin persones no immigrants, a les quals per la raó que 

sigui els agradi l’antiga cultura faraònica. Amb força probabilitat no es 

tracta d’egipcis, ja que actualment els habitants d’aquest país són 

majoritàriament musulmans i els seus noms són, lògicament, d’origen 

àrab. 

 

• Turc 

L’única persona amb nom turc del municipi, l’Özge-Mar, es va inscriure al 

registre l’any 2004. 
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3.4. Els noms segons la seva llargada 

Tot seguit es pot veure l’evolució pel que fa als gustos dels pares en relació amb 

la longitud dels noms que posaven als seus fills. El dos gràfics  següents 

reflecteixen el percentatge de noms agrupats per la seva longitud sobre el total 

de naixements anuals. Com que el primer gràfic no permet veure l’evolució dels 

noms de 13 a 16 lletres, ja que queden solapats, he inclòs la mateixa informació 

al segon, que en ser un gràfic lineal permet veure aquesta informació, que al 

primer quedava tapada. 
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Com es pot apreciar en els gràfics, els noms que han predominat més al llarg de 

tot aquest període entre els nounats són els que tenen entre 5 i 8 lletres (per 

exemple, Marta, Jordi, Gerard o Cristina), tot i que s’observa una tendència a la 

baixa d’aquest tipus de noms en favor dels noms més curts, fins a quatre lletres, 

els quals cada cop més van agafant protagonisme i s’estan imposant, fins al punt 

que si continua aquesta tendència és possible que acabin esdevenint els més 

habituals. Un exemple de noms de fins a quatre lletres cada cop més habituals 

serien Noa, Marc o Anna. 

Mirant els gràfics es pot veure també com al començament, especialment durant 

les dècades de 1960 i 1970, abundaven els noms d’entre 9 i 12 lletres, arribant 

a ser els segons en importància durant cosa de deu d’anys, fins que a finals dels 

70 la tria d’aquesta mena de noms va començar a decaure i es va veure superada 

pels més curts, tot i que inicialment van compartir un període d’igualtat de 

freqüència (a la gràfica no s’observa això tan clarament perquè, en quedar 

solapats pels altres, el color groc tapa el gris que inicialment estava força igualat). 

Al mateix temps, com es pot veure, els noms d’entre 13 i 16 lletres van tenir una 

certa presència durant els primers anys (especialment Francisco Javier, un nom 

molt popular aleshores), però aviat van començar a caure en desús.  

Finalment, cal dir que els noms més llargs, de 16 o més lletres, van tenir una 

petita influència durant la primera dècada, especialment gràcies a l’abundància 

durant els anys 60 dels noms compostos, tipus Immaculada Concepción, María 

de Los Angeles o Francisco Javier. 

El fet que els noms es vagin escurçant al llarg dels anys i perdin protagonisme 

els noms més llargs pot ser degut a diverses causes, entre elles potser la 

davallada del sentiment religiós (ja que molts dels llargs eren del tipus Josep 

Maria, Maria del Carme, etc., molts d’ells posats al fill en honor a algun sant o 

mare de déu); una altra cosa pot ser el fet que els gustos dels ciutadans hagin 

anat evolucionant i s’hagi imposat un sentit pràctic, afavorint noms curts i 

còmodes a l’hora d’escriure’ls, anomenar-los, etc. No és el mateix cridar una filla 

dient-li “Maria del Carme”, que dir-li “Anna”... 
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Tot el que s’acaba d’explicar concorda amb un estudi publicat el 2014, segons el 

qual des del 1993 s’ha produït un augment en la freqüència de noms 

monosil·làbics i curts entre els nois, entre ells Pau, Pol, Marc, Nil, etc. A més a 

més, alguns hipocorístics s’han convertit en nom oficial, com és el cas de Quim, 

Pep, Pepe o Lola. 
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3.5. La incidència dels noms compostos 

Tot seguit es pot veure l’evolució de la freqüència dels noms compostos entre 

els vilassarencs. El gràfic mostra el total de noms compostos per dècada, en 

color blau, i el percentatge d’aquests nom sobre el total de naixements absoluts 

de la dècada, en taronja. La interpretació que en faré es basa en el percentatge 

més que no en el total, ja que reflecteix millor l’evolució. 

 

 

 

 

Com es pot veure, l’ús de noms compostos, del tipus “Francesc Xavier” o “Maria 
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Aquest pic de creixement té relació potser amb l’arribada de persones d’altres 

cultures que mantenen encara una forta preferència pels noms compostos, com 

poden ser per exemple els que es detallen a continuació. 

Els següents noms compostos, desconeguts al poble fins ben entrat el segle XXI, 

són probablement de persones d’orígens estrangers. Els he classificat per la 

seva possible procedència: 

A) Aquests podrien procedir de països sud-americans, on els gustos per 

aquest tipus de noms tirant a exòtics són ben habituals:  

 

• Maximo Alejandro  

• Camelia-Katerina  

• Sergio Tiziano  

• Ayma Daniela  

• Milla-Havana  

 

B) Aquests fan la impressió de pertànyer a persones procedents de països 

europeus, fora d’Espanya: 

 

• Beatrice-Estefania  

• Diana-Nicoleta  

• Scarlett Maily  

• Nathau-James  

 

C) N’hi ha també uns quants que són amb tota probabilitat de nens i nenes 

fills d’immigrants nord-africans:  

 

• Jawed-Mohamed  

• Luay-Hamza 

• El-Mostapha 
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D) Finalment, es detecta la recent presència de noms d’origen xinès:  

 

• Wan Fei  

• Qi Han  

• Xin yu  
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3.6. La inversió de la tendència castellà-català 

En aquest apartat intentaré estudiar l’evolució dels canvis en la preferència de la 

llengua en què s’inscriuen al registre tots aquells noms que tenen formes 

diferents en català i en castellà (per exemple, Josep-José o Carmen-Carme). 

Aquest estudi afecta només als noms que tenen traducció en aquestes dues 

llengües, per tant n’he exclòs tots els d’origen africà, àrab, hindi, persa, japonès 

i altres que no disposen de variants per al català i el castellà; més concretament, 

he consultat només els noms d’origen català, castellà, germànic, grec, hebreu, 

llatí i eslau, és a dir, els històricament més estesos a Europa des de fa segles i 

que, per tant, disposen de variants en totes les llengües romàniques i, 

conseqüentment, en català i en castellà. A banda dels noms d’aquest origen, hi 

he afegit els casos concrets de Xavier-Javier i Lourdes (d’origen basc), i  Meritxell 

(d’origen dubtós, llatí o basc segons la font), ja que són molt freqüents a 

Catalunya també des de fa segles.  

A la selecció que he fet per a poder treure’n els gràfics corresponents, he marcat 

amb “C” tots els noms inscrits directament en català, amb “E” els inscrits en 

castellà i amb “A” (d’ambivalent) tots els que no tenen versió diferenciada per a 

aquestes dues llengües, com és el cas de Daniel, Laura o Irene. He tingut en 

compte també les variacions que depenen només d’un accent, de manera que 

Núria consta com a inscrit en català i Nuria, en castellà. 

El propòsit d’aquest estudi és poder comprovar si la fi de la dictadura, amb la 

mort d’en Franco el 1975 i la progressiva entrada de les llibertats que van anar 

retornant a la llengua catalana la normalitat que li va ser prohibida durant el 

franquisme, van propiciar un canvi visible en els costums referits als antropònims. 

Sabem que durant el franquisme estava totalment prohibit inscriure un nom al 

registre en forma catalana (tret dels pocs casos en què aquest nom no tenia 

traducció, com per exemple Montserrat o Oriol), de manera que tots els Jordi i 

Jaume de Vilassar de Mar van haver de ser inscrits com a Jorge i Jaime durant 

40 anys. Amb la mort del dictador, aquesta prohibició es va anar relaxant i ja va 

ser possible inscriure el fill o filla amb el seu nom en català. Això es veurà 

clarament reflectit als dos gràfics que s’inclouen a continuació. 
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El gràfic anterior mostra l’evolució de la tendència per anys, amb la informació 

del total de noms inscrit en cadascun dels tres formats possibles. En gris s’hi 

veuen els noms escrits en la forma castellana, en blau els escrits en forma 

ambivalent i en taronja, els escrits en la forma catalana. Òbviament, les èpoques 

de fort creixement i decreixement demogràfic fan que aquestes corbes pugin i 

baixin sobtadament.  

Per aquest motiu, s’adjunta a la pàgina següent un gràfic on es veu la mateixa 

informació, però mostrada en percentatges sobre el total de noms inscrits al 

registre cada any, cosa que minimitza l’efecte que provoca a la gràfica aquestes 

variacions en el nombre de naixements. 
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Com es pot veure al dos gràfics, el predomini dels noms castellans al municipi 

es trenca pràcticament coincidint amb la mort d’en Franco, ja que entre el 1976 i 

el 1978 aquest predomini queda substituït pel dels noms catalans. Així, si el 1975 

tenim un 53% de noms en castellà, un 20% d’ambivalent i un 19% en català, el 

1978 aquests percentatges han quedat capgirats per un 28%, 21% i 38% 

respectivament. Des d’aquell any fins a l’actualitat, les formes catalanes han 

mantingut l’hegemonia, seguides per les ambivalents i les castellanes a força 

distància. 

Cal dir que el petit ascens dels noms en forma catalana entre el 1970 i 1971, en 

plena dictadura, es deu al fet que aquells anys hi va haver diverses inscripcions 

de Montserrat, proporcionalment superiors a altres anys, i això fa que la corba 

taronja (català) superi lleugerament la blava (ambivalent) durant aquells dos 

anys.  
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3.7. Els noms més freqüents 

Tot seguit es mostren els 10 noms més freqüents al poble durant el període 

estudiat. La quantitat indicada és el total de persones inscrites amb el nom 

concret al registre entre el 1960 i l’agost del 2016. S’indica també el sexe del 

nom i el seu origen etimològic. Al mateix temps, la columna “De – A” informa del 

primer i l’últim any en què s’ha trobat un nen o nena amb aquest nom al registre. 

Finalment, el llistat indica el percentatge de cada nom envers el total de noms 

del mateix sexe i també envers el total de naixements absolut de tot el període 

esmentat. 

 

 

 

Com es pot veure a primer cop d’ull, tots 10 noms són simples, no compostos, 

d’una curta longitud (el més llarg, Cristina, té 8 lletres) i tots ells són d’orígens 

clàssics (hebreu, grec i llatí), tret d’Albert que és d’origen germànic i, per tant, 

amb forta implantació al país des de l’alta Edat Mitjana. 
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Al gràfic següent es mostra l’evolució percentual dels 5 noms amb més 

importància al poble al llarg de les dècades. De cada nom s’indica el percentatge 

envers el total de naixements de la dècada. 
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3.7.1. Estudi d’un any concret: 2015 

Si ens centrem en un any concret, per exemple el 2015, podrem comparar les 

tendències antroponímiques de Vilassar de Mar amb les de zones geogràfiques 

més àmplies durant el mateix període. Seguidament es poden veure els 

rànquings dels noms més freqüents durant el 2015 a Vilassar de Mar, al 

Maresme, a Catalunya i a Espanya. 

 

• Els 10 noms més habituals a Vilassar de Mar durant el 2015: 

 

• Els 10 noms més habituals al Maresme durant el 2015 (informació 

extreta de la Web de l’IDESDCAT, http://www.idescat.cat/nadons): 
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• Els 10 noms més habituals a Catalunya durant el 2015 (informació 

extreta de la Web de l’IDESDCAT, http://www.idescat.cat/nadons): 

 

 

• Els 10 noms més habituals a Espanya durant el 2015 (informació extreta 

de la Web de l’INE, http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm): 

 

 

  



48 
 

Pel que fa a l’estadística de Vilassar de Mar del 2015, cal dir que la informació 

mostrada no és completa pel fet que hi ha molts noms que es repeteixen 3 

vegades (4), 2 vegades (18) i una vegada (89). Per tant, s’han mostrat 

simplement els 10 primers. 

Un cop comparades totes aquestes estadístiques, crida l’atenció el fet que el 

nom més habitual al poble aquell any, Marc (amb 5 naixements), ho va ser també 

al Maresme (60) i a Catalunya (1.040). En canvi, aquest nom a nivell estatal 

ocupa el lloc 24è, amb 1.859 naixements (mentre que de Marcos n’hi va haver 

2.081, al el lloc 21è). Per contra, el nom més habitual a Espanya durant aquell 

any, Lucía (amb 5.229 naixements), no va tenir cap representant a Vilassar de 

Mar ni entre els 10 primers del Maresme, per bé que va ser el vuitè a Catalunya.  

Dels 10 noms més habituals a Espanya durant el 2015, el que té més 

representació a Vilassar de mar és Maria (quart a Espanya amb 4.516 registres 

i tercer a Vilassar de Mar amb 3), tot i que aquest nom no entra dins els 10 més 

habituals al Maresme i a Catalunya durant aquell any.   
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3.8. Casos concrets i modes recents 

Com és lògic, la confecció d’una base de dades d’antropònims permet fer-hi tota 

mena d’estudis i extreure’n infinites conclusions. En aquest apartat ens fixarem 

simplement en alguns casos concrets que criden l’atenció per la seva sobtada 

popularitat o pels factors que han intervingut en la seva presència. 

Un dels casos més curiosos és el del nom Leo. Si cerquem a la base de dades 

la seva implantació, veiem que el primer cas que consta a Vilassar de Mar és de 

l’any 2007. Tot seguit veiem l’evolució de la seva freqüència al municipi: 

 

Any Quantitat 

2007 1 

2008 1 

2011 2 

2012 1 

2013 2 

2014 1 

2015 4 

2016 2 

 

Cercant informació sobre el tema a internet, he vist que el principal motiu que 

aquest nom es popularitzés, tan a Catalunya com a la resta d’Espanya, i que ho 

fes precisament a partir d’aquest any en concret (2007), està fortament relacionat 

amb l’any en què el jugador del Barça Lionel Andrés Messi, també conegut com 

a Leo Messi, va passar al primer equip i va començar a destacar pels seus 

resultats. Efectivament, durant la temporada 2006/2007 en Messi va passar a 

formar part de l'equip titular i de seguida va començar a obtenir una gran 

popularitat pel seu talent esportiu (aquell any mateix ja va marcar un hat-trick 

contra el Reial Madrid). 
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Un cas similar al de Leo és el del nom Iker, el qual tot i ser d’origen basc està 

probablement molt relacionat amb la popularitat que ha tingut entre els seguidors 

del Real Madrid el seu antic porter Iker Casillas. Efectivament, si mirem la seva 

biografia a internet veiem que va jugar el seu primer partit amb el primer equip 

del Madrid el 1997, casualment el primer any en què aquest nom apareix al 

registre. Tot seguit en veiem l’evolució de la freqüència: 

 

Data Quantitat 

1997 1 

1999 1 

2000 1 

2004 1 

2006 1 

2007 2 

2009 2 

2010 1 

2013 1 

 

 

Altres noms que criden l’atenció per la seva sobtada aparició i freqüència al poble 

són, per exemple, Abril, Arlet, Noa (o Noah), Gal·la (o Gala) i Martina. Tot 

seguit se’n pot veure l’evolució al registre civil: 

 

Nom Any Total  Nom Any Total 

Abril 1997 1  Arlet 2005 1 

Abril 2004 1  Arlet 2010 3 

Abril 2006 2  Arlet 2011 2 

Abril 2007 1  Arlet 2012 3 

Abril 2009 2  Arlet 2015 1 

Abril 2010 1  Arlet 2016 1 

Abril 2011 1     

Abril 2012 1     

Abril 2014 1     

Abril 2015 2     
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Nom Any Total 

Martina 1997 1 

Martina 1999 1 

Martina 2001 2 

Martina 2003 1 

Martina 2004 2 

Martina 2006 4 

Martina 2007 2 

Martina 2008 2 

Martina 2009 1 

Martina 2010 1 

Martina 2011 2 

Martina 2013 3 

Martina 2014 4 

Martina 2016 3 

 

 

 

Tot i que sempre és difícil saber d’on pot sorgir una moda o tendència 

determinada, d’alguns d’aquests noms en podem fer alguna suposició 

aproximada. És el cas d’Arlet, l’ús del qual, tret d’una única aparició el 2005, es 

dispara a partir del 2010. Això coincideix en el temps amb l’emissió per TV3 de 

la sèrie Infidels (en cadena del 2009 al 2011), on l’actriu Laia Clotet interpretava 

el personatge d’una noia anomenada Arlet. El mateix podem dir de les variants 

Noa i Noah, que comença a ser present a partir del 1994. Casualment, hi ha dos 

fets que coincideixen a la mateixa època i que poden ser la causa d’aquesta 

sobtada popularitat: d’una banda, la cantant israeliana Noa comença a editar 

discos el 1991 i la seva popularitat va en augment, sobretot a partir dels anys 

2001-2002 que és quan més Noas hi ha registrades al poble; i de l’altra, el 2004 

s’estrena la pel·lícula El diario de Noah (El quadern de Noah, en anglès The 

Notebook), una obra que va tenir molta repercussió i que també explicaria l’èxit 

d’aquest nom. 

Nom Any Total  Nom Any Total 

Noa 1994 1  Gal·la 2009 1 

Noa 2003 1  Gal·la 2015 1 

Noa 2004 1  Gal·la 2016 1 

Noa 2005 1  Gala 1987 1 

Noa 2007 2  Gala 2000 1 

Noa 2008 2  Gala 2013 2 

Noa 2009 1  Gala 2015 1 

Noa 2010 2     

Noa 2011 2     

Noa 2012 1     

Noa 2013 1     

Noa 2014 2     

Noa 2015 2     

Noah 2001 1     

Noah 2015 2     

Noah 2016 1     
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Podríem parlar també del cas d’Hugo (no pas d’Huc, del qual no n’hi ha cap a 

Vilassar de Mar). Aquest nom ha aparegut al registre amb certa força a partir del 

2003 (tret d’un únic cas el 1983), com es pot veure al quadre següent: 

Nom Any Total 

Hugo 1983 1 

Hugo 2003 1 

Hugo 2004 3 

Hugo 2006 2 

Hugo 2007 1 

Hugo 2009 1 

Hugo 2011 3 

Hugo 2012 2 

Hugo 2014 1 

Hugo 2015 2 

 

Com ja s’ha dit, és difícil deduir-ne els motius, però seria possible que aquesta 

sostinguda presència tingui alguna relació amb l’antic dirigent de Veneçuela 

Hugo Chávez. El polític veneçolà va accedir a la presidència del seu país el 1999 

i la seva popularitat internacional va anar augmentant sobretot a partir del seu 

segon mandat, el 2001. Això es correspon casualment amb el període en què els 

Hugos comencen a ser inscrits al registre vilassarenc. 
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Finalment, per acabar amb aquesta tria de noms producte de modes temporals, 

es mostra l’evolució del nom Nil: 

 

Nom Any Total 

Nil 1986 1 

Nil 1991 1 

Nil 1994 1 

Nil 1995 1 

Nil 2001 2 

Nil 2002 1 

Nil 2003 2 

Nil 2005 1 

Nil 2006 2 

Nil 2007 1 

Nil 2008 2 

Nil 2009 5 

Nil 2010 2 

Nil 2011 2 

Nil 2012 4 

Nil 2013 1 

Nil 2014 2 

Nil 2015 1 

Nil 2016 1 

 

Casualitat o no, la sèrie britànica “Els Joves” (The Young ones) es va emetre per 

TV3 entre el 1982 i el 1984. Entre els seus protagonistes hi destacava en Neil 

(pronunciat Nil), un hippy pacifista que es va fer molt popular a l’època. En podem 

deduir que molts pares van pensar a posar Nil als seus fills arran d’aquest 

personatge, cosa que concorda amb el període en què el nom apareix per primer 

cop a Vilassar de Mar.  
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Tot el que s’ha anat comentant fins ara es produeix emmarcat dins un fenomen 

general que podríem definir com a modes o hàbits a l’hora de triar noms. Aquest 

és un fenomen complex i que evoluciona de diverses maneres. A banda del cas 

de l’escurçament de la longitud del nom, que ja s’ha comentat anteriorment, hi 

ha altres variacions. Per exemple, el 2014 es va publicar un estudi, basat en 

dades de l'Idescat, segons el qual la tendència a posar noms del tipus Débora, 

Jessica, Vanessa, Sandra, Iolanda, Míriam o Veronica havia decaigut 

considerablement. Al mateix temps, la presència de noms bilingües o 

ambivalents (que es diuen igual en català que en castellà) augmenta també, 

sobretot entre les noies: Martina, Paula, Carla, Emma, Noa, Valentina, Nora, 

Sara, Alba, etc. 

Una altra moda que canvia és la de posar noms lligats a la història antiga de 

Catalunya, especialment els germànics de l’Edat Mitjana però també de més 

antics. D’una banda, noms com ara Martí, Bernat, Arnau, Guillem, Roger o 

Eulàlia (Laia) segueixen ben vius, però de l’altra baixa força l’ús d’altres com ara 

Jofre (o Guifré), Elisenda, Griselda, Elionor, Elisabet, etc. 
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4. Conclusions 
La confecció d’aquest treball de recerca m’ha servit per a aprendre a plantejar, 

desenvolupar i ampliar una feina a llarg termini que, a priori, em semblava 

complexa i amb poc recorregut, ja que el camp que em proposava d’estudiar era 

totalment nou per a mi. Al començament, m’era difícil d’imaginar que, partint 

d’una simple llista de noms, pogués arribar a treure’n tanta informació i presentar-

la des de tants punts de vista diferents.  

Si fins al moment, els meus coneixements de demografia, antroponímia i 

estadística eren bastant limitats, al llarg dels mesos he hagut d’aprendre a 

consultar informació dispersa a llocs tan diversos com la biblioteca municipal, les 

pàgines web dedicades a l’antroponímia i a l’estadística, els articles diversos i, 

malauradament, escassos que en parlen i fins i tot, antics programes de ràdio 

conservats al web de Catalunya Ràdio. A l’hora de plasmar per escrit la 

informació que he anat recollint, també he hagut a treballar amb unes eines 

gairebé desconegudes per a mi com eren fins ara el Microsoft Access i l’Excel, 

especialment en les seves utilitats de confecció de gràfics. 

Un cop he tingut clara quina seria l’orientació que li donaria al treball, i quines les 

informacions principals que volia presentar, he anat interessant-me més i més 

per tot allò que anava veient a mesura que feia consultes sobre la base de dades 

dels noms i començava a veure tendències i fets que em cridaven l’atenció. Tot 

això ha fet que, volent saber el perquè d’aquestes coses, anés entrant més a 

fons en la matèria i anés investigant fins a trobar les respostes que volia.  

No ha estat, però, una feina fàcil ni un treball senzill; per començar, l’estructura 

de què partia l’he haguda d’anar variant sobre la marxa a mesura que anava 

descobrint nous aspectes interessants i els anava desenvolupant amb l’ajuda de 

la informació que treia d’on podia. D’altra banda, el fet de no ser una experta en 

l’ús de programes informàtics com els que he esmentat abans, ha fet que sovint 

em quedés encallada i hagués de recórrer a diverses pàgines web que expliquen 

com resoldre els dubtes que m’anaven sorgint.  
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Un dels principals problemes que he hagut de superar i que em va costar uns 

quants dies de solucionar va ser l’obtenció de certes gràfiques des de l’Excel, 

partint de la base de dades Access, ja que en alguns casos la manca d’informació 

per a certs noms o orígens feia que la gràfica sortís estranya i poc coherent, amb 

unes línies molt estranyes. 

Tot i les dificultats que he tingut al llarg del treball, m’ha agradat molt fer-lo i he 

après molt durant el temps que hi he dedicat. Podríem dir que, des d’ara, 

l’antroponímia vilassarenca és un camp que ja no m’és del tot desconegut i, 

gràcies a aquest treball, he après a relacionar la història de Vilassar i he entès 

com evolucionen els gustos i tendències dels habitants del municipi en un camp 

tan important com és la tria del nom dels seus fills. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar#Demografia 
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• Iker Casillas. https://es.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas 

• Infidels. https://ca.wikipedia.org/wiki/Infidels 

• Lionel Andrés Messi. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lionel_Andr%C3%A9s_Messi 

• Noa. https://ca.wikipedia.org/wiki/Noa 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antropon%C3%ADmia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antroponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_1993_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_1993_en_Espa%C3%B1a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Mar#Demografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_quadern_de_Noah
https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_joves
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
https://ca.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas_Fern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Infidels
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lionel_Andr%C3%A9s_Messi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Noa
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6. Annex: Informe 

En un document a part s’acompanya l’informe principal en què m’he basat per a 

confeccionar la major part d’aquest treball. Està fet dins la Base de Dades Access 

on hi ha tota la informació que vaig recollir al registre civil i la que hi vaig anar 

afegint (origen, sexe, etc.) i parteix d’una consulta auxiliar que vaig fer per tal de 

seleccionar la informació que m’interessava mostrar. 

L’informe annexat es titula Naixements anuals a Vilassar de Mar (1960-2016) i 

té 194 pàgines. 

 


