
Dintre deIs noms de lloc del ter-

me de Vilanova i la Geltrú, n1hi

ha uns quants de difícil interpr!

tació i aixo ha fet que siguin

sovint grafiats de di verses for-

mes. Adarró, el Fraig i Somella

són alguns d'aquests toponims¡

el primer ha estat ampliament de-

batut durant tres anys i la IIpO-

nenc ia de Nomencl at ur a" va f er

que darrerament fos aprovada la

denominació de "Plaga dlAdarró"

a l'existent en el sector imme-

diat a les excavacions del poblat

ibero-roma del mateix nom¡ sobre

el Fraig sortira el seu estudi

en un proper article¡ avui farem

esment del darrer: Somella.

Per aquest nom de lloc s'ha expo-

sat l'etimologia en una obra re-

cent,l)a la pagina 91 de la qual

llegim: "Etimologies de t op óni as

deIs caps de munlClpl, 'pobles

agregats, llogarets, velnats, ca-

seriui; ravals, antics castells,

antigues quadres, II0cs antics,

despoblats enclavaments deIs

termes municipals del Garraf'l.

A la pagina 140 hi ha "Sone l l a",

1 es dóna la circumstancia que

en el terme de Sitges, hi trobem

Miralpeix, els Gassons, Amell i

Campdasens, i en cap cas els act~

als i histories pobles agregats

de Vallcarca i Garraf. Creiem que

es tracta d1un "lapsus" de gran

dimensió que encara pot ésser es-
menat d1una forma o altra. Veiem

que diu el sobredit llibre sobre

Somella: "Es un fons per on passa

el torrent de Sta.Ma. El topo ha

pres formes v ar iab l es: "Saumella,

Siumella, Somella, etc~ Moreu-Rey

en Noms LlO'c.{pag. 58) diu: "llom

es veu representat tambf en la

toponímia: Els Oms, l'Omeda, Sau-

SOMELLA
mella o Sa l ae l l a", Molt probable

·és que Somella vingui de l'expre~

sió "i p s a u l ne l l a" que dóna Sau-

mella, de la qual surt facilment

Somella ~ir reducció del diftong

au en 0".2

Una altra variant molt escrita

és el mot Sumella, arcalsme fone-

tic propi del nostre catala orie~

tal, on pronuciem la ~ amb el so

d'~. Probablement la grafia cor-

recta hauria d'ésser Saumella,

pero també per fonetica (sobretot

en frances i catala antic) el ci-

tat diftong va quedar en Somella.

Un cas semblant passa amb els ha-

bitants del Camp de Tarragona,

que quan parlen de Selmella o Sal

mella, també pronuncien "Sume-
llall•3)

No podem pretendre que en una

obra d'abast general es digui

quelcom més, pero endemes d'un

fondo (així ho di~m .nosaltres i

esta ben vist pel mestre Joan Co-

romines) Somella és una partida

del terme vilanoví, situada a lle

vant de Gallifa, limitant amb Cu-

belles des de 1850, i també és

el nom d'una urbanització.

fondo

quan

passa

de Somella

el torrent

entre el

agafa aquest

de Santa Ma-
Juí del'Moro

El

nom

rla

Fita del Torrent de Sta.Haria (Foto:J.Virell~1
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i el turó de la torre del Valles.

El "Pla General d ' Urbanisme" de

Vilanova de l'any 1983 li dóna

el nom de "Fondo de Sume l l a" ; el

planol de Vilanova i la Geltrú

de 1981 inclou la "Urbanització

Santa Maria" i s'hi veu el "Car-

rer de Sune l l a!' , quan en el p l a-

no I=qu ia del 1975 deia "Calle Sau

mella"; els p l ano l s de la Di put a-

ció dels anys 20 sempre escriuen

Sumella i el planol de les parti-

des de l'Ajuntament també Sume-

~. A Cubelles, la constancia

tant és en planols-guia com en

urbanitzacions: Sumella; aquesta

tonica també es pot constatar

en el programa de Festa Major de

1984. La darrera ~uia de Vilanova

ja posa Somella:4 Com podem com-

provar, un veritable garbuix.

Les primeres dades del toponim

són del segle XVI: "lo Cam~ qui
va de Cubelles a Saumella".5 Des

prés, l'any 1665 trobem Siume-

~,6)com també els 1696 i 1697')

En el Cadastre de 1739, la parti-

da tant la designen per Saumella

com per Siumella, fent-se esment

del "Pla de Siumjlla" i del "Fon-

do de Siumella.B En el s)gle XIX

també llegim Siumella.9 Si no

tinguéssim notícies des del segle

XVI diríem que el mot venia del

propietari Ramon Saumel~ del ci-
tat Cadastre de 1739.10 Pero és

evident que el nom és més antic.

Prou antic perque fem elucubra-

cions, les quals tal vegada no

són massa raonades, pero les exp~
sem als nostres conciutadans:

- Segle XI, "fronteres" de la pa.!:.

roquia de Sant Miquel d'Olerdola,

sector de ponent i ,abans d'arri-
bar a la mar: "va a la Saqn a'! ,

que modernament s'escriuria "sau-

na", segons Muntaner, derivat de

l.' ar ab "z ahna", l Io c apretat, es-

tret, segurament entre Castellet

i Cubelles, cap al mol~ d'en Gal-

tés o can Cucurella.11

Any 1142, "la Sagma" a l'alou

de Sant Pau de Marítima, avui Ga-

llifa, lloc proper a Saumella.12)

Cerquem ara llinatges
ris:

dicciona-

, ,

* SAUMELL: Llinatge que sembla

diminutiu de "s auaa", 'somera'.
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* SAUMA "Burra, burrica".Del

l l at í "s aqaa" , 'albarda'.
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* SOMERA: Del l l at í tarda "s aq

maria", derivat de "sagma",

'carrega'.

FAREM UNA FESTA 1 ESPEREM MaLTA GENT

RECORDEUAQUESTES DATES

PER A MES DETALLS AL NOSTRE ESTATGE SOCIAL,
TOTS ELS DIESDE 7 A 9 DEL VESPRE.
VOCAL: J. Julia

Les coincidencies són prou elo-

qüents. Podem identificar l'anti-

ga SAGMA amb la després SAUMELLA

i ara SOMELLA ? Aquesta és la

qüestió. En Muntaner creu que no

1 nosaltres creiem que sí. Qui

té la raó ?

Podem afegir que a

mella, h~ foren
romans.13

Saume11a o So-

trobats vidres

Vicen~ Carbonell Virella

Igualada, maig de 1989.
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