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INFORME 

 

 

ANTECEDENTS 
 

L’any 2010 la família Salamó va cedir a l’Ajuntament la propietat de la casa i de la finca ubicades a la 

cantonada del carrer de la Plaça amb el carrer Enric Granados. Aleshores, l’Ajuntament va decidir 

instal·lar-hi la brigada municipal de jardineria, la qual avui encara ocupa l’espai. 

 

L’any 2016 l’Ajuntament ha realitzat un procés participatiu per a l’elaboració del pressupost municipal i 

la ciutadania premianenca ha votat com a primera opció que, amb una inversió de 200.000,00 €, 

aquesta masia sigui rehabilitada i adaptada perquè s’hi instal·lin entitats juvenils que, com l’Agrupament 

Escolta Amon Ra, no disposen d’un local en condicions. 

 

Quan ens referim al nom de la masia, majoritàriament hom la denomina Can Salomó, fins al punt que 

així consta, també, al catàleg local del patrimoni premianenc (elaborat pels arquitectes Enric Batlle i 

Joan Roig, l’any 1989) i en el registre de la Generalitat de Catalunya en què la masia és qualificada i 

protegida com a Bé Cultural d’Interès Local. 

 

Tanmateix, hi ha informació i documentació suficient per pensar que aquesta denominació, Can Salomó, 

és impròpia i que la correcta seria dir-n’hi Can Salamó. 

 

Per exemple: 

 

1) El 26 de febrer de 2010, Mercè Salamó Ytchart, en representació d’Antoni Salamó Robusté i 

germanes, va entrar una instància al registre municipal exposant “Que estem traient les coses de la 
Masia de Can SALAMÓ, al carrer de la plaça núm. 65, però ens falta una mica de temps per deixar-ho 
tot buit”, i sol·licitava tres setmanes més per poder lliurar les claus a l’Ajuntament. Signava: M. 

Salamó. 

2) Segons el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició), un salamó és 

un canelobre de diferents braços que es col·loca penjant del sostre. 

3) Segons el mateix diccionari, el mot apareix també com a definició o sinònim d’aranya: 

3 1 f. [LC] Objecte que té una forma que recorda la de l'aranya. 
3 2 f. [LC] Salamó. 
3 3 f. [LC] Conjunt de cordes que surten d'un mateix punt en direccions divergents. 
3 4 f. [LC] Fusta amb diferents forats o politges d'on arrenquen diferents cordes. 

4) Segons el Diccionari.cat, d’Enciclopèdia Catalana, salamó és sinònim de salomó, i la definició que en 

fa coincideix —si bé en dóna una explicació més extensa— amb el diccionari de l’IEC. Diu:  

 [c. 1295; del nom del rei bíblic Salomó, potser al·ludint als canelobres del seu temple] 

 
m 1 Canelobre sense peu, amb molts de braços per a posar-hi els llums, que hom 
col·loca penjant del sostre per a il·luminar una església o una sala.  

 2 Llanterna de paper o de roba, de forma generalment octogonal i adornada per dins 



Pl. de l’Ajuntament, 1 
Telèfon 93 752 91 91 
08330 Premià de Mar 

www.premiademar.cat 
projectes@premiademar.cat 

NIF: P0817100A 

 

Alcaldia 
Comissió del Nomenclàtor 

 

 

Document: INFORME CAN SALAMÓ.docx 

amb figures, que servia per a adornar els carrers els dies de festa popular. 

5) Segons el Nomenclàtor de Catalunya, elaborat per la Comissió de Toponímia de la Generalitat de 

Catalunya, al municipi de Granera (Moianès) hi ha una masia denominada El Salamó, la qual cosa és 

un clar precedent que confereix legitimitat al topònim premianenc Can Salamó. 

 

De tot plegat en deduïm que en català el mot salamó no és un antropònim incorrecte, sinó un nom 

comú adaptat com a cognom. No és aquest el cas de Farrerons, per posar un altre exemple també 

premianenc. La forma normativa d'aquest cognom és Ferrerons i les variants prenormatives Ferrarons, 

Farrerons i Farrarons no s'adeqüen a la normativa ortogràfica vigent, establerta per l’IEC.  

 

Però, per si encara quedava algun dubte i per recollir més arguments, vaig fer una consulta telefònica a 

Antoni Salamó Robusté, el qual m’explicà que la masia es diu Can Salamó, que va ser construïda l’any 

1927 per un avantpassat seu que ja es deia Salamó, que des d’aleshores la casa i la família sempre s’han 

dit Salamó, que no hi ha hagut mai cap Salomó ni a la família ni a la casa i que no sap per què la gent del 

poble n’hi diu Can Salomó. 

 

Igualment, vaig adreçar-me a l’Oficina de Normalització Lingüística de Premià de Mar, la qual, veient 

l’argumentari, em va confirmar tots els extrems exposats en el sentit de preservar la denominació Can 
Salamó per a la masia en qüestió. 

 

Per què ha acabat quallant el nom de Can Salomó? Per què els premianencs ho diuen diferent de la 

família Salamó? Hem d’oficialitzar Can Salomó quan Can Salamó no és incorrecte i, a més, és 

perfectament legítim (i existeix un topònim precedent al municipi de Granera)? 

 

Si Salamó fos una derivació incorrecta de Salomó i no tingués una justificació etimològica o lingüística 

caldria corregir-lo, però tots dos són entrades del diccionari (als diccionaris no hi apareixen mots 

incorrectes) i, per tant, d’enlloc no se’n desprèn que Salamó sigui una degeneració de Salomó. 

 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal, Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans, 

2006. ISBN 84-393-7011-3 

 

 

CONCLUSIONS 
 

SOTMETRE a consideració de la Comissió del Nomenclàtor la decisió de la denominació de la masia de 

Can Salamó. 

 

Premià de Mar, 14 de desembre de 2016 

El secretari de la Comissió del Nomenclàtor, 

Antoni Civit Rey 


