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Reus (ACN).- L'escriptor Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925) ha mort aquest divendres als 86 
anys. Membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), estava considerat una 
"figura senyera de la recerca onomàstica a Catalunya", tal com se'l va qualificar, recentment, en 
l'homenatge que se li va retre durant el Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències 
Onomàstiques. Era un referent per als estudiosos d'aquesta matèria i un ferm defensor i 
divulgador de la cultura i la llengua catalanes. La cerimònia de comiat es farà dissabte a les cinc 
de la tarda al Tanatori de Reus. 
Segons Josep Moran, membre de l'IEC i director de l'Oficina d'Onomàstica de l'IEC, Amigó "era 
el mestre de tota una generació d'erudits del Camp de Tarragona". D'ell, en destaca no només 
que "era una persona excel·lent i generosa en tots els sentits, sinó un científic molt rigorós i que 
va crear una gran escola". 
 
Ramon Amigó i Anglès era professor de català i s'havia format en l'onomàstica dins del món 
excursionista. Va dur a terme l'aplec i l'estudi de nombrosos repertoris onomàstics.  
 
De les seves publicacions destaquen 'Els topònims de la ciutat de Reus', 'Els noms de lloc de les 
terres catalanes: la Mussara' (Premi Eduard Brossa el 1955 i premi de la Societat Catalana de 
Geografia, filial de l'IEC, el 1961) i 'Siurana de Prades 
 
Altres repertoris d'onomàstica publicats corresponen als termes de la Mussara, Castellvell del 
Camp i Almoster. És l'autor de la guia itinerària 'Les muntanyes de Prades, el Montsant i serra la 
Llena', redactada amb altres autors, i de la monografia 'L'ensenyança de la llengua catalana, des 
de Reus, sota el franquisme'.  
 
Va ser vicepresident de la Societat d'Onomàstica i va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya l'any 1997. 
 
La bandera de la ciutat penja del balcó de pedra de l'Ajuntament de Reus amb crespó negre en 
senyal de dol. 
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Mor l'escriptor reusenc Ramon Amigó als 86 anys

Era considerat el mestre de tota una generació d'erudits del Camp de Tarragona

Pàgina 1 de 1ACN :: Agència Catalana de Notícies

19/09/2011http://www.acn.cat/acn/633393/Cultura/text/Ramon-Amigo-escriptor-onomastica.html



17/09/11EL PUNT AVUI
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 29.993 Ejemplares
Difusión: 22.200 Ejemplares

Página: 45
Sección: CULTURA    Valor: 3.251,00 €    Área (cm2): 375,8    Ocupación: 39,47 %    Documento: 1/1    Cód: 50500456



17/09/11DIARI DE TARRAGONA
TARRAGONA

Prensa: Diaria
Tirada: 13.157 Ejemplares
Difusión: 11.067 Ejemplares

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 2.125,00 €    Área (cm2): 536,9    Ocupación: 58,25 %    Documento: 1/1    Cód: 50508647



19/09/11LA VANGUARDIA (ED. CATALA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 31
Sección: SOCIEDAD    Valor: 5.061,00 €    Área (cm2): 216,0    Ocupación: 21,86 %    Documento: 1/1    Cód: 50547909



17/09/11LA MAÑANA DIARIO DE PONENT
LLEIDA

Prensa: Diaria
Tirada: 6.139 Ejemplares
Difusión: 4.435 Ejemplares

Página: 39
Sección: CULTURA    Valor: 74,00 €    Área (cm2): 40,9    Ocupación: 3,67 %    Documento: 1/1    Cód: 50506214



Redacció 16 de setembre de  2011

Ramon Amigó 

Reusdigital.cat 

Mor l’estudiós de la llengua, Ramon Amigó

Aquest divendres al migdia ha mort, a Reus, l’estudiós de la
llengua, en el vessant de la toponímia, Ramon Amigó i Anglès.
Va néixer a Reus el 1925, de formació autodidacta com a
escriptor, obtingué el títol de professor de català i l’exercí durant
els temps de la postguerra i, posteriorment, en els primers anys
de la transició democràtica, concretament el 1972, en el nucli
inicial d'Òmnium Cultural al Baix Camp o, anteriorment,al
Fòrum Joventut, del Centre Catòlic, tal com explicita en l'obra
'L'ensenyança de la llengua catalana, des de Reus, sota el
franquisme' (Edicions del Centre de Lectura,1996).

Ha estat un dels fundadors de la Societat d’Onomàstica i s’ha dedicat de manera modèlica a la
recerca de repertoris toponomístics, en especial de pobles de la Catalunya Nova (Reus,
Constantí, la Mussara, Salou, Siurana...) on ha creat nombrosos deixebles, i ha impartit
seminaris sobre aquesta recerca i la seva metodologia, en diverses universitats. En destaquen
les obres 'Els topònims de la ciutat i del terme de Reus' (1957) i ''Materials per a l'estudi dels
noms de lloc i de persona, i renoms del terme de Reus' (1988), amdós publicats per l'Associació
d'Estudis Reusencs, a banda de múltiples treballs d'edicions locals i comarcals.

Aficionat a l'excursionisme de molt jove, presidí l'Associació Excursionista de Reus i escriví,
conjuntament amb els reusencs Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna, 'Les muntanyes de
Prades, el Montsant i la Serra de Llena (1960)', on es recull exhaustivament tota la toponímia
menor d'aquestes contrades.

D'altra banda, Amigó va presidir el Centre de Lectura (1973 a 1975) i l’Associació d’Estudis
Reusencs. Ha rebut la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, l’any 1997, i actualment
era membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha col·laborat en diverses
revistes i miscel·lànies especialitzades, així com ha estat reconegut amb diversos premis per la
seva tasca de recerca lingüística i divulgadora.

Amigó va concedir una de les últimes entrevistes en vida a Reusdigital.cat, el passat 20 de juny,
afirmant que "l'onomàstica real no surt de les oficines, surt espontània de la gent, per necessitat
vital, no per necessitat econòmica". A l'enllaç de la dreta hi trobareu aquesta entrevista.

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Reus. En un
comunicat, el Centre de Lectura i l'Ajuntament de Reus han expressat el seu condol per la
pèrdua d'Amigó i han penjat un crespó negre al balcó de sengles institucions. L'Òmnium Cultural
Baix Camp també s'ha sumat al condol.
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Xavier Garcia 16 de setembre de  2011

En la mort de Ramon Amigó

Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925) acaba de morir, als 86 anys. Excursionista, home de
catalanitat assegurada, president d'entitats (Centre de Lectura de Reus, Associació d'Estudis
Reusencs, cofundador de la Societat d'Onomàstica i, en fi, membre de la Secció Filològica de
l'Institut d'Estudis Catalans), va ser una personalitat de primer ordre, en el Reus de la postguerra,
i durant molts anys, fins ara mateix.

La seva activitat com a excursionista (Montsant, serres de l'Ebre, etc), de la mà dels seus
mestres geogràfics i de catalanitat, Josep Iglésies i Joaquim Santasusagna, reusencs com ell, el
van dur a l'estudi de la llengua, sobretot en la vessant onomàstica i toponímica, de les quals fou
mestre indiscutit en aquesta ampla part de la Catalunya Nova (Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre,
etc), que caminà minuciosament, fins al punt de ser considerat el creador de l'Escola
d'Onomàstica del Camp de Tarragona, de la que formen part estudiosos, també tan notables,
com Albert Manent, Ferran Jové, Miquel S. Jassans o Eugeni Perea.

Els seus múltiples llibres, estudis i treballs així ho avalen. D'aquesta manera, gràcies a Amigó,
avui tenim estudiats els noms de llocs i de persones de tants pobles i termes: Reus, La Mussara,
Castellvell, Almoster, Constantí, Vila-seca, Salou, Pratdip i, al Priorat, els de Cornudella, Siurana,
Ulldemolins i, darrerament, el de Porrera.

Aquests darrers anys, gràcies als editors de Can Dalmau (Pere Català Roca i el seu fill, Rafael
Català Dalmau), va anar publicant, després de tanta experiència humana, lingüística i geogràfica
acumulada, les seves memòries i records, documents indispensables per a conèixer la seva
existència, tan lligada a la defensa radical de la llengua, del país i dels paisatges.

Després de vint anys de tractar-lo, se me'n va un dels meus Homenots del Sud més estimats:
sempre disponible, generós, enorme treballador de la cultura en aquestes terres meridionals de
Catalunya, on tanta falta han fet persones com ell.

(Xavier Garcia és escriptor i periodista)
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Anton Baiges Gras 17 de setembre de  2011

Cerimònia de comiat a Ramon Amigó 

Anton Baiges 

Comiat a Ramon Amigó o el nom de cada mot

L'onomatòleg reusenc, membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans,
ha estat acomiadat amb una glossa de la seva vida i obra. El Cant de la Senyera i els
Segadors han clos emotivament l'acte.

Una semblança de Ramon Amigó i Anglès, el darrer estudiós de
la llengua autodidacta, altrament filòleg, de la generació
noucentista, és a dir, de principis del segle XX, a la ciutat de
Reus, és amb el que han deleitat els seus néts, Jordi Fumadó i
Marcel Martí, a la diversa i molt representada societat reusenca.

Professors de català, mestres de primària i doctors universitaris
omplien, entre molts d'altres, la Sala de Cerimònies del Tanatori
de Reus, conjuntament amb polítics municipals, de l'anterior
consistori i de l'actual, encapçalats per l'alcalde de la ciutat,
Carles Pellicer i el regidor de Cultura, Joaquim Sorio. I és que
els deixebles d'Amigó, de la pre i postguerra, eren gairebé
intergeneracionals i d'una àmplia base social.

Mestre de mestres de 'la gent del Camp', que ell tan bé representava, el seu origen sorgeix per
l'amor a l'excursionisme i a la seva terra. Els seus mestres 'muntanyistes', Joaquim
Santasusagna, Josep Iglésies, i la profesora Teresa Miquel, 'de català, francès i llatí', el marquen
en la seva posterior trajectòria d'estudiós de l'onomàstica, tant en la toponímia -noms de lloc-,
com en l'antroponímia -noms de persona.

Els néts de l'homenatjat han glossat la seva biografia professional i personal:'És curiós descobrir
que tota aquesta nodrida investigació del territori parteix d'un jurament, d'un pacte no escrit
–apunten- que van contraure Ramon Amigó amb Albert Manent en el qual es van proposar de fer
la recerca de la vall de l'Aleixar, Vilaplana, Maspujols, Capafonts i la Febró, fins arribar a Prades.
Posteriorment, es van afegir a aquest jurament Ferran Jové, contribuint amb la recerca de les
Borges del Camp, Moreu-Rey amb la de l'Albiol, i Miquel Jassans amb la d'Alforja i Poboleda
(···)'. No en va, l'obra 'Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra la Llena', de 1960,
d'edicions Dalmau, serà el seu primer treball sobre la comarca, conjuntament amb 'Materials per
a l'estudi de noms de lloc i de persona, i de renoms, del terme de Reus', de 1957, de l'associació
d'Estudis Reusencs, entre moltes d'altres monografies dedicades als nostres pobles i termes
municipals.

Després d'esbossats alguns trets personals d'Amigó, com la darrera excursió a Siurana amb els
seus néts per parlar amb gent del petit llogarret del Priorat, o el recent homenatge de la Societat
Catalana d'Onomàstica, la soprano Mercè Mestre, deixeble del mestre, ha fet un interpretació
musical de caire espiritual. El solemne Cant de la Senyera havia de cloure l'acte de comiat, que
l'ha proseguit un espontani cant d'Els Segadors per part dels presents i un sentit i sonor 'Visca
Catalunya lliure!'.
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