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ELS NOMS DELS MUNICIPIS

DE LA CATALUNYA ARAGONESA

En el meu llibret El que s'ha de saber de la llengua catalana (Palma,
1954), al mateix temps que publicava un nomenclátor ortografie dels
ajuntaments de les altres terres de llengua catalana, m'abstenia de fer-ho
amb eis de la zona catalana atribuida a les províncies d'Osca, Saragossa
i Terol, per insuficiencia deis estudis prévis, i donava la promesa de ferho mes endavant. Ha arribat l'hora de complir-la, ara que ja he acabat
l'enquesta de YOnomaslicon Cataloniae en aquella regió.
Al mateix temps lliuro acial public els materials documentais antics i els
orals moderns, així com un sumari dels estudis etimologies, que entre
tots junts constitueixen les bases d'aquesta fixació ortogràfica i onomàstica.
Faig constar aci que el meu nomenclátor de les altres terres de llengua
catalana es funda en cada cas en una documentado i uns estudis no

meuys abundants i detinguts que eis d'aquesta franja de l'extrem Oest;
àdhuc en certs casos, com és natural en regions mes poblades, freqüentades i estudiades, aqüestes bases prèvies eren, en aquelles altres regions,
mes copioses i segures. Això pot servir de rèplica a alguns que han criticat en detall certes granes o formes adoptades en aquells nomenclàtors
anteriors, que, amb la col'laboració de Pompeu Fabra, Josep Ma. de Casacuberta, M. Sanchis Guarner i F. de B. Moll sobretot, vaig anar publicant des de 1933. No solament no es va adoptar cap d'aquelles formes a
la lleugera, com han insinuât alguns, sino que en cada cas, partint de la
nieva documentado científica i la que hi aportaven aquells savis coHaboradors, es procedía a una discussió detinguda i serena, i sovint eren consultades moites altres persones.
Pel que fa a les fonts d'on he tret les dades documentais antigües,
solament les he indicades, a tali de mostra, en la mes antiga de cada nom
(llevat d'algun cas excepcionalment delic.it, en qué he cregut bo d'anar
més enllà), mentre que les altres van només seguides de l'any a que corresponen. M'hauria estât fàcil de donar la font de totes i cadauna d'elles.
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Si no ho he fet ha estât per no abusar de l'hospitalitat que em pot donar
una revista estrangera, i tenint en compte que tot això s'indicarà fins al

darrer detall en YOnomasíicon Cataloniae.
Darrere l'epígraf PronYitncia i denominado] pop[ulars] dono eis noms
amb qué m'ha estât désignât el poblé per informants, generalment rustics,
dels pobles de la rodalia ; les xifies que segueixen cada variant indiquen
el nombre d'informants que han donat cada una, quasi sempre a d'altres
tants pobles diferents.
Sobre l'agrupació comarcal que proposo, observaré que té un carácter
de mer assaig, i que en Testat de coses actual, en que la separado entre
aquests pobles i els del Principat i el Pais Valencia, no solament té una
forta realitat administrativa amb conseqtiències économiques, sino que
encara conserva prestigi sobre la consciència de la gent, no he gosat acoblar en una mateixa comarca cap municipi de les províncies aragoneses
amb els veins del Principat i de Valencia. No hi ha dubte que des del
punt de vista geografie i linguistic, i segons l'economia natural, hauria
estât preferible de fer-ho en certs casos. Si un dia aquest obstacle desapareixia o s'afeblia, convindria probablement atribuir a la comarca dels
Ports de Morella els ajuntaments d'Aiguaviva, La Ginebrosa, Torredarques, La Canyada de Beric, La Sorollera, La Torre de Vilella i fins
potser La Codonyera, que ja no pertanyen a la conca hidrográfica del
Matarranya, i que ja presenten algunes afinitats amb Morella i el Maestrat, en el triple aspecte dialectal, huma i del paisatge; Maella, Favara,
Nonasp i Faió podrien llavors agregar-se a la Ribera de l'Ebre. També
convindria agrupar amb la comarca del Cinca eis pobles de la Granja
d'Escarp, Massalcoreig, Seros, Aitona i Almacelles (avui atribu'íts al Segrià),
aj untar Tragó de Noguera (avui dependent de Balaguer) amb la comarca
de Tamarit (Llitera), i reconèixer l'existència d'una nova comarca o subcomarca, ben arrelada a la consciència popular amb el nom de La Terreta
(també ha estât usât el de Noguerola), i integrada pels ajuntaments de
Sopeira, Areny, Monesma i Castigaleu (segregats de l'Alta Ribagorça),
els de Montanyana, Viacamp, Tolba i Lluçars (avui atribuïts a la Baixa
Ribagorça), i eis d'Espluga de Serra, Sapeira i part d'Eroles i de Sant
Esteve de la Sarga (ara pertanyents al Pallars Jussà). Llur centre natural
és sens dubte Areny. Finalment les Valls de Boi i de Barravés, mes el
municipis del Pont de Suert, Malpàs i part de Viu i de Benés, en Hoc de
pertànyeral Pallars Jussà, passarien llavors a dépendre de l'Alta Ribagorça.
En l'agrupació provisional que ara adopto, els limits provincials han
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estât, dones, respectats, sense altres retocs que acoblar eis pobles catalans
de la provincia de Saragossa (divisió sense el mes lieu fonament historie,
geografie ni huma), en part amb eis de la provincia d'Osca, atribuint
Mequinensa a la comarca del Cinca (a la desembocadura del qual es
troba), i formant amb Faió, Nonasp, Favara i Maella, junt amb eis de la
provincia de Terol, la comarca del riu Matarranya, a les riberes del qual
es troben tots aquells. La meva divisió correspon també, en forma aproximada
a la dels partits "judicials; només és que, ultra dividir en dues
comarques el vast partit de Benavarri i reduir a una sola els pobles dels
quatre partits del Sud (repartits olìcialment, en forma molt arbitrària, entre
Casp, Vall-de-roures, Alcanyís i Castellot, al qual no pertany altre poblé
cátala que Aiguaviva), cal tenir en compte que Baells, Calassanç i Estopanyà son pobles évidemment ribagorçans, sense relació amb la Llitera, i
per tant s'imposava defer-los dépendre de Benavarri i no pas de Tamarit,
al qual han estât atribuïts per l'administració en forma artificial.
Una altra observado general es refereix a la delimitado detallada de
la zona catalana d'Aragó. El concepte popular exagera grosserament i en
torma desorbitada el carácter mixt dels dialectes que es parlen a la part
oriental de les províncies aragoneses. Una dotzena de mots semblants als
castellans no canvien gens el fet que a Mequinensa, Fraga, Calaceit o
Areny es parla del niés bell i mes pur catalanesc del mon la gramática i
la fonètica locals hi son del tipus català normal, i aixi s'esdevé a la gran
majoria d'aquestes comarques ; el vocabulari i la sintaxi són sovint més
purs o més arcaics que en el català comú (recordem mots tipies de la zona
tais com atényer; esfondrar-se; aidar ; ço ; prest ; bell per algún; desvindre's
per esdevenir--se; l'ús vivíssim i popular de tanmateix en sentit adversatiu;
etc.); eis dialectalismes sovint consisteixen en un allunyament més radical
del castella, com en podre o volare per poder, voler. Sens dubte és Verität
que en una part de la zona (part molt més petita que l'altra), el català és
ja d'un tipus menys pur; però àdhuc en aquesta zona, que podriem ano:

menar zona d'isoglosses, estrictament arrimada a la frontera lingüística,
on un pareil de details fonètics o morfològics reaiment ja anuncien la
proximitat del tipus castellà-aragonès, àdhuc alla una majoria aclaparadora
dels trets gramaticals i fonètics continua essent catalanissima. Per més
que Sopeira, Peralta de la Sal o Aiguaviva, posem per cas, es trobin ja
més enllà d'algunes poques isoglosses aragoneses (i castellana i ie secundan
en uns casos, plurals en -as i apitxament en d'altres), el parlar d'aquests pobles en conjunt és fondament català : la base articulatoria ho és
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absolutament a Aiguaviva, el lèxic catalanesc és rie i saborós a Sopeira i
els habitants d'aquest poblé sembla que s'escoltin en parlar i obliguin el
foraster, pie de meravella, a apendre deis seus llavis com d'una cátedra
de catalanitat. Recíprocament és un punt de vista fais o superficial el del
qui parla de castella xampurrat de cátala referint-se a pobles lingüísticament aragonesos, com Esplucs, Fonz o Binéfar — es tracta merament de
fenòmens de lèxic — i àdhuc. a localitats del Nord, com Campo o Gistau,
englobades ja per algunes isoglosses catalanes, el conjunt de la fonètica i
gramática és tanmateix ben aragonés. La dificultat de definido es redueix
a un nombre molt escás de pobles, de parlar véritablement mixt.
Aquests son Benasc, amb algún poblé immédiat, i més al Sud Jusseu,
Alins i algún altre ; d'altra banda diversos pobles de la valí mitjana de
risàvena (Llaguarres, Güel, Merli i la rodalia de Roda), i més avail Aler,
Calassanç, Açanui i Sant Esteve de Llitera. Com que la proporció deis
trets catalans i aragonesos varia lleument deis uns als altres d'aquests
pobles, és possible realment de fixar una frontera lingüística detallada,
atribuint, com he fet, els primers al castella i els del segon grup al català.
Però cal reconèixer que dins aquesta zona autènticament mixta tota repartido
entre els dos idiomes té alguna cosa de subjectiu o almenys discutible,
i que tant el lingüista que volgués atribuir tota aquesta zona mixta
al cátala com el que la posés sencera del costat aragonés, trobarien fàcilment
raons per a argumentar en un sentit i en l'altre. Especialment seria molt
fácil de donar una base científica a una teoria que sostingués la catalanitat
de Benasc. D'altra banda reconeguem que en el cas de Calassanç,
Açanui, Aler (agrégat de Benavarri) i àdhuc St. Esteve de Llitera, i no
menys en el cas de Llaguarres i d'altres localitats de l'Isàvena — tots els
quais he posât de la banda catalana — el nombre dels trets no catalans
s'acosta de prop al 50 %¦ A desgrat de tot, cree poder assegurar que tot
lingüista que disposés de documentado suficient i que examinés el
problema sense passio, hauria d'acabar
per coincidir amb mi. Únicament en
el cas d'Alins de Llitera i d'algun llogaret entre l'Isàvena i l'Essera (Nocellas, Renanué, eis de la valí de Sant Feliu de la Múria i potser algún
altre), que he posât de la banda aragonesa però que no he pogut visitar
personalment i per ais quais no disposent de dades recollides per cap dialectòleg, sino solament per filis deis pobles ve'fns, és possible fins i tot
que el meu judici siguí errat i que l'élément català sigui allí tan o més
fort que en els veins Açanui, Calassanç i Cercuran. Tanmateix, després
de la meva enquesta toponímica i dialectal de 1955-1957, que m'ha con-
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visitar personalment i escorcollardialectalment 130 pobles i llogarets distribuïts de llarg a llarg de tota la Catalunya aragonesa, disposent
ara de moites més garanties que mai per a traçar en detall aquesta frontera
lingüística.
Per acabar observera que és totalment infundada (llevat potser el cas
d'algun pöble escadusser com Binéfar, on altrament tamppc no és segura,
i en tot cas nose n'ha donat una demostrado satisfactoria) l'opinió vulgar
segons la qual havia estât català a l'Edat Mitjana tot el territori a l'Est
del Cinca i, pel que fa a les altes valls, més enllà i tot. Ben al contrari,
la frontera actual sembla haver-se mantingut intacta durant molts segles.
Pel que fa al detall dels fets linguistics, si exceptuem alguns motsesparsos
i poc importants, de la zona mixta, que naturalment han sofert
castellanizado, la proporció actual també ha restât en equilibri des de l'Edat
Mitjana, i és al contrari el tipus cátala el que va fer un progrés important
pels' volts de l'any 1000, en eliminar el diftong ie i les vocals finals -e i -0,
que fins aleshores se senden a tota la zona de l'Isàvena i de l'alta Ribagorçana (almenys des de lalinia Sopeira-Cornudella-Llaguarres cap al Nord,
incloent-hi la vali de Boi i, pel que fa a -e i -0, fins i tot el Pallars Sobirà) '.
La idea d'un retracés català no es basa en altre fonament serios que l'ús
purament literari de la nostra llengua durant l'Edat Mitjana a tot l'Alt
Aragó, però aci es tracta d'un fenomen que solament afectava la llengua
escrita i no s'estenia a l'ús oral. En aquest, Testat de coses medieval era
el mateix d'avui : català pur, a la conca de la Ribagorçana ; aragonés, a
TÈssera i Alt Cinca; zona mixta o de transido, entremig. Zona aquesta
cada vegada més estreta, a mesura que es va de Nord a Sud, fins a arribar
al contacte brusc de les dues llengües des de Binéfar en avail2.

duït

a

1. Per a aqüestes questions i d'altres referents al parlar medieval d'aquestes zones tal
com ens el revela l'estudi de la Toponimia, vegeu el meu treball La Toponymie hispanique
pré-romane et la survivance du basque jusqu'au bas moyen âge : phénomènes de bilinguisme
àans les Pyrénées centrales, que apareix en les Actes del 6e Congrès Internacional
d'Onomàstica, Munie, 1958. Restaran encara inédits altres materials dialectologies copiosos, a
base dels quais tine projectada una monografia Passat ¡ Present Dialectal áe Ribagorça, que
voldria trobar temps per a redactar. Per a algunes questions relatives a l'altre costat de
la frontera lingüistica, vegeu la meva recensio dels Documentos Lingüísticos àel Alto Aragon
de Navarro Tomás, i del Viáal Mayor de Tilander, que apareixen en la Nueva Revista áe

Filologia Hispánica, 1958-1959.
2. Des de la línia Serradui-Turbó cap al Nord torna a estrènyer-se la zona mixta, o
més ben dit, la zona mixta de carácter predominantment català, mentre que s'eixampla
la zona mixta de carácter més aragonés, constituida per Benasc i pobles adjacents. De
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Passo a Tenumeració i estudi de cada un dels noms, precedits de l'agrupació
per comarques. He distingit entre la part del nom que es diu

sempre, i la que només s'hi afegeix per diferenciar d'una homòfona la
località^ de que es tracta, imprimint aquesta en cursiva.

MATARRANYA
Aiguaviva, Torredarques, La Ginebrosa, La Codonyera, La Torre
de Vilella, La Canyada, Bellmunt, La Sorollera, Mont-roig, Fórnols,
Pena-roja, Fondespatla, Ràfels, La Portellada, Vall-de-roures, Beseit,
Lledó, Crêtes, Arenys, Calaceit, La Torre del Comte, La Fresneda, Valíjunquera, La Vali del Tormo, Massalió, Maella, Favara, Nonasp i Faió.
Quant a la capitalitat, es pot vacil'lar entre Vall-de-roures, Maella i
Calaceit. La posició més cèntrica, les comunicaciones millors i d'altres
raons em semblen donar cert avantatge a Calaceit.

BAIX CINCA
Mequinensa, Torrent, Fraga, Saidí i Vilella.
Son molt pocs pobles envist eis nombrosos del Matarranya i de l'Alta
Ribagorça, però el nombre molt més gran d'habitants dels del Cinca commanera que al Nord d'aquesta línia es pot dir que ja no hi ha més pobles catalans de llenguatge mixt ; només Abella, en el parlar del qual l'element aragonés és ja relativament feble.
La meva enquesta ha conduit a descobrir que tres llogarets que es creien fins ara aragonesos,
Sant Valeri, Perafita i Fades (a l'Oest de les Pauls), en realitat són catalans, i en
forma quasi pura. Un aspecte que cal subratllar en aquesta zona mixta o fronterera, que
hi dificulta extraordinàriament l'exit de les enquestes, és que aquests pobles, no solament tenen un llenguatge mesclat, sino que de més a més son reaiment bilingües o
trilingües; allí tothom sap parlar i parla habitualment tres llenguatges : el cátala pur, el
castella i el dialecte mixt ribagorça. Aquest no surt mai del cercle familiar o pobletà, els
altres dos s'usen parlant amb la gent deis altres pobles ribagorçans i amb la de terres més
allunyades, segons que siguin catalans o castellans de llengua; i ocasionalment eis usen
(sobretot algunes dones) àdhuc en l'ambient familiar. Alguns linguistes han estât
enganyats per aquest estât de coses, i han près per purament catalans o purament
aragonesos alguns d'aquests pobles en realitat mixts. Encara una altra complicado en
aquests pobles : hi ha certes families que, ja ¡íes á'antic, usen un llenguatge més aragonés
que el de la majoria ; són les families d'«infançons» o semi-nobles locals, fins no fa gai re
exemptes d'impostos. Un dels meus subjectes de Merli i el de Cercuran, que són infançons, van explìcav-meespontàniament aquest estât de coses, sense parió a les altres comarques
catalanes.
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pensa aquesta diferencia, amb escreix en la segona comparado. La capitalitat pertany évidemment a Fraga.

LLITERA
El Torricó, Albelda, Tamarit, Castellonroi, Valldellou, El Campell,
Sant Esteve, Açanui, Peralta i Camporrells.

Centre natural

Tamarit.

:

BAIXA RIBAGORÇA
Baells, Estopanyà, Fet, Casserres, Gavasa, Calassanç, Pilzà, Purroi,
Benavarri, Calladrons, Tolba, Lluçars, Viacamp i Lliterà, i Montanyana.

Centre natural

:

Benavarri.

ALTA RIBAGORÇA
Llaguarres, Lasquarri, Güel, Castigaleu, Monesma, Areny, Sopeira,
Cornudella, Serradui, Sant Esteve del Mail, Roda, La Pobla de Roda,
Merli, Torlarribera, Beranui, Calbera, Betesa, Sant Orenç, Bonansa, Espés,
Les Paüls, Nerill, Montanui, Castanesa i Bono.
Eis titols d'Areny i de Roda a la capitalitat están força equilibrats, i no
fóra fácil de decidir-se si donéssim gran valor a les raons historiques; si
no féssim tant de cas d'aquestes, s'imposaria la candidatura d'Areny, car
avui la pobra Roda ja no compta gaire. Si se'segregava la Terreta, amb
Areny (acceptant el conjunt de canvis suggerits més amunt), desapareixeria aquesta competencia, peròllavors li sorgiria a Roda un altre
competidor encara més fort, geogràficament i en Taspecte economie, en el
Pont de Suert.
*

* *

ELS NOMS

AÇANUI (Llitera), oficialment Aianuy. Poblé de dialecte mixt, català
de transició cap a l'aragonès. Encara que els dialectòlegs han acostumat
a posar Açanui més aviat a l'altra banda de la frontera lingüística, el seu
parlar

és

amb molt poca diferencia el mateix de Sant Esteve de Llitera,

42

J.

COROMINAS

que sol considerar-se cátala, i els seus trets catalans són tan nombrosos
com els de Calassanç, i més que els de Llaguarres i Jusseu, que la major
part consideren catalans (en el darrer cas sense rao, cree). Formes catalanes
típiques del parlar d'Açanui, que he estudiat detingudament en el pöble
mateix, son : sis, set, vidi, non, deu, cullare, plloure, veure, anar, res,
mateix, bllat, molt, tindrem, puiaiu, va naixer, pa, muixó, saó, bona, foc, pot,
roda, pedra,fel, mei, terra, ferri, cent, avui, fulla; ai costat, però, de formes
aragoneses d'indiscutible antiguitat, com maitino, puio, men volgo, participis en -au, -eu, -iu (però amb carácter adjectiu predominen -at, -et, -it,
d'ací que el plural sigui sempre -ai, -ei, -¡i), i molts més, sense comptar

rigor podrien obéir a una castellanització recent, com mano,
vino, etc., i d'altres que indiquen un parlar mixt ja antic, diferent alhora
els que en

del cátala i de l'aragonès medieval, com moltos o disnar.

Pron[úncia i denominado] pop[ulars] Allí i a la rodalia, on es distingeix la ss de la ç, donant a aquesta el so de castellana, es pronuncia
el nom del poblé amb aquesta última (s), però dient més aviat sanui (6)
que asanui (i). Dictât topic : De Çanui hasta Déu ne fui
Docum[entació] ant[iga] : Cenuy 1279 (Rationes Decimarum Llispaniae,
:

i

ii-l);

Canuy 1280; Zanuy 1470, 1620.
Etimologia] : Pre-romana. Convertit en nom de persona, Sanui ha
aconseguit gran difusió, i en part ha tornat a convertir-se de nou en nom
de Hoc, a Lleida, Ager (Torres de Sanui), Moror i altres pobles del Pallars.
Com que en tots aquests, així com en la documentado antiga del nom
del poblé, i predominantment en la seva promíncia popular moderna, el

I,

nom apareix sense A-, és probable que aquesta inicial sigui deguda a una
aglutinado relativament moderna. Tanmateix, el carácter espontani, tan
català com castella, d'aquest fenomen, Tarrelament considerable que ja
ha obtingut en el nom del municipi, i també la dificultat practica que
ofereix una Ç inicial i majúscula, ens ha de fer decantar per respectar
aquesta aglutinado en la nostra grafia normalitzada. Però aquest carácter
postís delà A- em fa decantar per negar que pugui tractar-se d'un dérivât
del nom de persona Attianus, com voldria Rohlfs, d'AcciENUS o de
res de semblant. Vegeu Testudi de conjunt dels noms en -ui en l'article
Beranui.
AIGUAVIVA DE BERGANTES (Matarranya) ; ofic. : Aguaviva.
Pron. pop. aigwaiba (4), aigwqiba (1), agiuqiba (4), que és la que predomina
en eis pobles veïns a Aiguaviva ; aigwabiba (2). Gentilici : aiguavivans (agwaibqns, etc.).
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Docum. ant. : Aguabiva segle xvi, en J. de Zurita, RFE, XXXIII, 64;
on Sanchis Guarner publica un estudi'excel'lent del curios dialecte d'aquest
pöble, català pur, si bé amb ç i 1 interdentals i notables arcaismes. És un
dels 4 unies municipis del Matarranya no citats encara en les Rationes
Decimariun de 1279-1280, però cree que és per raons accidentais, car
d'una banda el conscienciós Zurita assegura que ja va èsser reconquerit
en el segle xn, per Alfons el Cast, i d'altra banda si bé Taspecte de la
poblado no és ni modern ni tampoc molt antic, avui és un poblé gran i el
seu arcaïtzant dialecte no reapareix exactament a cap dels pobles veins.
Etim. : aq.ua viva, nom que deu aliudir, sigui a la font que brolla dins
la mateixa vila i dona nom a un dels seus carrers, sigui a les aigües dels
rius Bergantes i Guadalop, usades per regar les hortes d'aquest pöble, que
en això es diferencia dels seus veins, molt mes secs, dels Ports de Morella,
d'Aragó i també del veí poblé comarca, La Ginebrosa.
El determinatiu de Bergantes, tret del nom del riu que travessa el seu
terme, Timrodueixo per diferenciar el nom d'aquest pöble dels d'Aiguaviva de Girones i Aiguaviva del Penedès. Reconec que no pue contestar
en forma concluent el dubte, que exposaran alguns, de si Bergantes és
una forma castellanizada en Hoc de *Bergants. Fins i tot, això té aires
d'ésser així i àdhuc pot èsser que sigui veritat, però també pot èsser per
una mera aparença superficial, i així em decanto a creure-ho. No solament
perqué els escriptors valencians escriuen unanimement Bergantes, tant
els que ho fan en castella però en to local i popular (com Sarthou Carreres i E. Muga) com els que ho fan en català (com Carles Salvador i
F. Mateu i Llopis). En Tus viu del país no he sentit altra forma que
bergantes, tant a Morella, com a Aiguaviva i a la Ginebrosa. Es veritat que
eis noms dels rius petits, sobretot en les zones frontereres, arriben, en
forma castellanitzada, a penetrar méso menys en Tus popular, i en algún
d'aquests pobles van advertir-me que el nom popular del Bergantes era
més aviat el Riu Petit (a diferencia del Guadalop, en el qual desemboca
aquell dins el tenue de la Ginebrosa). Però el fet és que el curs del
Bergantes es troba tot sencer en el domini linguistic català (a diferencia del
que passa amb el Mesquí), i a la ciutat de Morella el seu nom s'ha près
ja des d'antic com una espècie de bandera local (un setmanari titulat El
Bergantes s'hi publicava el segle passât). Rivinti de Vergantes apareix ja en
un text de 1250 (Bol. de la Soc. Castellón, de Cuil., XV, 116). Ha circulât
molt la noticia que aquest riu portava el nom de Brigando o Briganles
a l'època romana, i si bé no pue documentar-la en fonts de TAutiguitat,
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la cree certa, i suposo que s'ha de negar la localització que d'altres donen
a aquest nom, sigui en el riu de la Sénia o a la Serra d'Espadà. Es tracta
d'un nom Celtic molt estes (Gran Bretanya, Irlanda, Rètia, Alps provençals i Galicia), i és licit de formular la hipótesi que Briganles fos el nom
dels habitants celtes dels Ports de Morella, com és logic, puix que
Briganles significava ' els qui viuen a les terres altes'; de fet era nom de
sengles tribus britàniques i hibèrniques; ara bé, en el nom d'aquestes

apareix sovint Tacusatiu cèltic Brigantas, i no és inversemblant de suposar
que ad Brigantas, a la nostra comarca, es convertiria en el nom d'una
localitat i després en el del riu que hi passava o naixia. D'aci vindria el
plural català en -antes.
ALBELDA (Llitera); ofic. : id. Pron. pop. : albelda, (3), lo bèlda o '/
bèlda (3), arbélda (1).
Docum. ant. : Albella 1148 (Liber Feudorum Maior, I, 169), 1151,
1165 ; Albeuda 1172; Albella 1173-1176, 1177, 1179, 1180-1181, 1199,
segle xm, Albelda 1212, 1236, 1280, fi segle xm, etc.
Etim. : Àr. al-bèlda ' la ciutat' (cf. BDC XXIV, 70; Asín, Contrib. a
la Top. Ar., 47). Es sabut que Tassimilació de Id en /'/ és un fenomen
freqüentíssim en el segle xn. La importancia d'Albelda, d'aeord amb aquest
nom, havia estât molt gran a TEdat Mitjana, com ho confirmen la frequència del seu nom en les fonts de l'època i el paper de primer pia que
fa en la reconquesta, com la fortalesa principal de què se serviren els
comtes de Barcelona en front dels moros i del Rei d'Aragó, i al mateix
temps per tal de posar a radia l'avene cap al Sud dels altres comtats catalans
(Urgell, Pallars i Ribagorça).
ARENY DE NOGUERA (A. Ribagorça); ofic. : Arén. Pron. pop. :
arçv (12).

Docum. ant. : Arinio 823 (R. d'Abadal, Eis Comtats de Pallars i
Ribagorça, n° 5), 867, 913, 954, 978, 979, etc.; Aregno 1055; Arenn 1165;
Areny 1315, 1359, etc.
Etim. : Del cat. areny 'arenai, sorral' (11. vg. *arënèum), «por el
campo de arena que se ve en la falda meridional de la roca » (la roca del
castell d'Areny, en la falda de la qual s'edifica el pöble) (Ramon Castel,
Mi Patria, Apuntes Geográficos e Históricos de Arén, Lleida, 1923, p. 22).
Prop d'aquest indret hi ha, en efecte, la partida encara dita avui Las
Arenas.

ARENYS DE LLEDÓ (Matarranya); ofic. : Aréns de Lledò. Pron. pop.
arç-Qs (4), arène (2), aréyj de kdó (4). Gentilici : arenyols.

:
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Arenys 1279 (Rationes Decimarum Hispaniae, I, 167),

Areyns 1280.

Plural del mateix mot que en l'article anterior, per aliusió als
grans arenys que formen el lit del riu Algars, al peu del pöble.
BAELLS (B. Ribagorça); ofic. : Baélls. Pron. pop. : baelj (3), baych (1).
Docum. ant. : Baells 1103 (Sanahuja, La Ciutat de Balaguer, 26);

Etim.

:

1

Badeis 1179, 1193.

un rieroi dit Riu de la Coma. El
nom Baell, Baells, és força frequent en la toponimia catalana, i molt sovint
es troba vora corrents d'aigua. Dones, és versemblant que es tracti del 11.
vadellos ' petits guals ', diminutiu de vadum. És denotar especialment
que al peu del paratge dit La Baella, entre Claravalls i Berganui (terme
d'Areny), es troba precisament Tindret, avui unie, pel qual es pot baixar
d'un pöble a l'altre, estant barrats els altres per grans ensulsiades, i en el
qual és forcós, per tant, de passar el riu de Berganui : es tracta, dones,
d'un plural en -a del diminutiu de vadum. El Baell és un riuet del terme
de Bassella, que s'ha de travessar repetidament per anar d'Augern a La
Salsa i Serenyana. És veritat que no tots els indrets dits així són prop de
corrents d'aigua : p. ex. el pöblet de la Vali de Ribes dit Baell és muntanya
amunt, però fins allí i tot és possible que es tracti del guai d'un torrent.
BELLMUNT DE MESQUÍ (Matarranya); ofic. Belmonte de Meiquin.
Pron. pop. : beljnun (11), belmun de meskin (2). Gentilici : bellmuntans.
Docum. ant: Belmont 1280 (Rationes Decimarum Hisp., II, 108, 112).
Etim. : bellus mons, aliudint al vast domini de vista del tossal de
Sant Josep, que eau sobre el pöble, amb la seva ermita, famosa en els
encontorns.
Mcsquí és el nom del riuet que neix al peu de la Sorollera, passa per
Bellmunt i és tributari del Guadalop. De Tàr. miskin 'pobre' : les sèves
aiguës són d'una escassedat tan extrema, que a penes permeten de regar
un pareil d'horts; tanmateix no és tan sec com el Tastavins (de que parlaré
a propòsit de Mont-roig). Més avail de la Codonyera, el Mesqui corre
en terres de llengua castellana, ço que explica que avui localment s'hagi
generalitzat la pronuncia castellana meskin (3) o meskin (2); altrament a
Bellmunt van advertir-me que aquest nom no és popular localment ique
popularment no se li dona altre nom que El Riu. Ja un document de
1209 cita el portum de Mesquin (Mz. Pidal, Cid, p. 865), que seria cap
a la Sorollera, vora les fonts d'aquest riuet.
BENAVARRI (B. Ribagorça); ofic. Benabarre. Pron. pop. : benabqfi

Etim. Al peu mateix
:

de Baells passa

r\è
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aquella pronuncia predomina encara més en la
conversa que
quan es tracta de donar el nom de la vila isoladament, que és
la forma en qué la major part d'aquests testimonis van èsser obtinguts.
És logic que sigui així en català, en que son uniques o han prédominât
les formes con Isavarri, Llastarri, Lasquarri, Biscarri, Ovarri, Navarri,
Esterri, Gerri, Algerri, Canturri, Asnurri, etc. Gentilici : benavarresos

(15),

benabqre

(8);

(humoristicamentguineucrs; cast, benabarrenses).
Docum. ant. Benavarre 1063 (Liber Feudorum. Maior, I, 155), 1067;
Benavarri io6j;Banabar 1080; Binabarri 1082; Benabar(re) 1098; Benavarr c. 1095; Benauarri c. 1100; Benabarre 1122; Benavar 1199; Benavarre
1265; Benavarri 1653.
Etim. : Uns han cregut que sigui un nom posât pels reis de Navarra,
amb el sentit de' pöble navarrès ', però és nom anterior a Sancho Ramírez
(1063-94), i la intervenció de l'altre rei navarrès que domina a
Ribagorça, Sancho el Mayor (-f 1035), fou més aviat distant i poc efectiva.
Mz. Pidal ha vacil'lat entre un compost del base barri 'nou' (RFE, V,
245) i un hibrid aràbigo-hispànic Aben-Nabarr ' fill del navarrès' (Orig1.,
p. 536), però això topa entre altres amb la dificultat que esperaríem
més aviat Aben-an-Nabarr, i allò no explica la primera meitat del nom i
està en contradicció amb el fet que aquest adjectiu té la forma berri en
base oriental i en la toponimia catalana, sense excepcions (Isavarri conté
un suffix -air i no -barri, cf. el nav. haba, i vegeu lameva conferencia de
Munie citada a la n. 1). D'altres pensen més aviat en el nom d'home àrab
Aben-Auar, o sigui Ibn-'Awàr, però contra aquest val almenys la segona
objecció que ha de fer-se a Mz. Pidal : que Ibn dona constamment Finen
la toponimia catalana (Finaros, Vinganya, Vinfaro, Vinfami, Vinatesa,
Vincamet, Vimpeli, Vimbodi, Vinaixa, Vimbre, Vinlibriga, Vinlibudell, etc.)
i també en la d'Aragó (Binaced, Vinaceite, Binéfar, Vinatea...).
L'existència del nom de poblé Palacios de Benavar a Castella (Mz. Pidal,
Orig., 200) i la de Navarri prop de Campo, suggereixen que Benavarri
sigui reaiment un nom propi de persona, i es relacioniamb Navarra, però
sols indirectament, per conducte d'un nom de persona tal com Tactual
cognom Navarro. Ara bé Benafarro és el nom base actual de Tanomenada
Baixa-Navarra, que compren la Navarra francesa (Hazpnrren, St. JeanPied-de-Port, Cambo, etc.) i algunes valls de Tespanyola (Salazar, Aezkoa,
Otxagabia) : mot compost amb el base be(e) ' sòl, fons ' ; com que ' navarrès '
és en base actual nafar(r)-a i en base antic nabarr, en base antic ' baixnavarrès' es diria benabarr; i d'alguna persona que es digues aixi, de nom
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propi 0 mes aviat de malnom (àlias), pogué venir la denominació de la
capital ribagorçana.
BERANUI (A. Ribagorça); ofic. : Beranùy. Pron. pop. : beranui (5).
Docum. ant. : Ueranoi 929 (Abadal, P. i R., n° 138); Veranue 936 ;
Berannue 1067.

Etim.

Sobre Torigen dels noms en -ui, abans -oí, han esçrit sobretot
Mz. Pidal (RFE, V, 243, 246), que hi veu una terminado basca afegida
a noms comuns, i Rohlfs (Arch, de Filol. Arag., IV, 136), que el mira
com una terminado ilTíria o ligur, propia dels Ilergetes, i afegida a noms
propis de persona; jo he assenyalat fets (Actes du 7e Congr. Int. de Ling.
Rom., 411) que revelen la seguretat de la interpretado d'aquell en un
cert nombre de casos ' i m'inclino a creure que, almenys en la majoria,
la veritat deu estar més a la vora de la teoria de Mz. Pidal que de la de
Rohlfs; admeto, però, la possibilitat i àdhuc la probabilitat que la
interpretado d'aquest sigui bona en alguns casos : secundàriament aquesta
terminado basca s'aplicariaa radicals no bascos, i entre ells a derivats
formats amb noms de persona 2. En el cas present Rohlfs parteix d'un cogno:

1. L'etimologia que dono allí per a Corroncui i per al nom del gran p;c dit a Durro Lo
Gorroneo {Lo Comineo en el vessant meridional), a saber base kunkurr 'gep ' (fr. bosse),
ve corroborada pel nom de l'antic i conegut Mas áe ConcurreU, en terme d'Espills, prop
d'Areny, i al bell peu del tossal voluminös de Sant Cosme ; les cases de l'antic pöblet de
Corroncui, com ho mostren Uurs ruines quasi enteres encara, s'alçaven al peu mateix d'una

prominencia rocosa molt característica, en forma de bony o gep. A aquests casos tan
clars s'ha d'afegir el de Raum (agrégat de Beranui), nom que antigament, i ja des del
segle x, apareix en forma constant com a Lorrui (o Lorrué) i va certament amb el
pallares Llorri, base lorr
cast, acarreo, tierra; la -ll- de la forma catalana, enfront de la
castellana Rality, confirma que aquesta lateral havia estât abans la Uetra inicial del mot.
De fet, la situado de Rallui en una vail plena d'ensulsiades (fr. éboitlements áe terres),
constitueix una altra prova d'aquesta etimologia ; l'antic emplaçament del poblé, encara
conegut per tradició, va èsser cobert per una d'aquestesensulsiades antigües, avui ja quasi
del tot dissimulada per la vegetado.
2. Altres noms en -ui, que falten a la llista « completa » de Rohlfs : Semeneslui (terme
de Gavasa), Bafiallui (t. de Puebla de Fontova), Onestiti (t. d'Areny, doc. de 992), Peàrui
(t. St. Esteve del Mail), Parpallui (t. Sant Orenç), Fesqïiè (t. St. Esteve del Mall), Vlllargüé,
Llarqüé, Anyué i Batargüé (t. les Pauls), Navarqiìé{t. Bonansa), Cabarrui i Casternui (ibid.),
Cambíenla (t. Montanui), Xeslui i Malmarrui
(t. Bono), Fenerui (t. Vilaller),
Novanti (t. Malpàs), Fonteibui{t. Erta), Tarnadui (t. Benès), Mon eviti i Marradui (t. Viu
de Llevata), Calmi \ Serenai (t. Sarroca de Bellera), Serbiti {t. Serradell), Ballai (t. Gurp
de la Conca), Bascui (t. Eróles), Sarrui o Serriti (t. Espluga de Serra), Delhn (t. Barruera). En general aquests noms no es poden relacionar raonablement amb noms de per-
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men llati Veranus, Mz. Pidal del nom comú veranus ' primaveral ', sens
dubte amb el sentit de ' pasturatge de primavera o principi d'estiu' : és
a dir un nom com el d'Estives, molt corrent a la toponimia ribagorçana.
Beranui és un topònim que apareix repetidament en el Pallars : Beranui
(dit avui més aviat Brenui) en el terme de Mont-ros; Beranl (iavui Brani,
però Berenui en does, de 866 i 1033) en el de Rialb ; Bernui (que segons
Rohlfs seria Ueranue Tany 1052) en el d'Altron.És notable el fet que tots
quatre noms es trobin precisament en el PrePirineu i cap d'ells en el
Pirineu pròpiament dit ni a les terres baixes (Conca de Tremp, Baixa
Ribagorça, etc.) ; això em sembla recomanar fortament en aquest cas
l'etimologia 'primaveral '; afegiré el testimoni d'un pastor de Rialb, que em
contava com una vegada les ovelles se li van escapar totes soles cap a
Brani, ço que sembla indicar un habit contret pels animals d'aquelles
rodalies de pasturar en el terme d'aquest pöble. D'altra banda costa de
creure que un cognomen poc frequent com Veranus pogués haver donat
quatre derivats toponimics diferents i tots a la mateixa zona.
BESEIT (Matarranya) ; ofic. : Beceite. Pron. pop. : be$t (17). Genti-

lici

:

beseitans.

Bereit 1280 (Rallones Decim., II, 103), Beieyt 1280 i
segle xvi, Betieyt (4 vegades, i Betzeit 2 vegades) 1341.
Etim. : Segurament arábiga, però prefereixo no concretar-la definitivament. Podria venir de beit Zeid ' casa de Zeid ', cosa que tindria l'avantage
d'explicar-nos la sibilant sonora (veg. el que die de Calaceit) i la ti de
les grafies de 13 41. No es pot descartar, però, que tingui raó Asín (Contrib.
a la Top. Ar.) en partir del nom de persona compost Abu Zeid, si
bé això ens explica menys bé aquests dos details fonètics i la e de la pri¬

Docum. ant.

:

sons ben coneguts, però si molts d'ells, amb apel.latius ben Currents, pre-romans sobretot
{Navarrtti, Navarqilé, Nestui, Cabarrui, Monevui, Anyué, etc.), però també romànics
{Fenerui, Pedrui, Fonterbui, i potser Bafallm, Costernai, Cambrenui i Fesqi'té, car es tracta
d'un barrane profund i per tant fose). Dues excepcions són Semenesiui (*Sebastianöi
i
Onestili, potser també Sereniti, que podrien usar-se coma confirmado de la tesi de Rohlfs,
a condicio que reconeguem a aquesta un abast sois parcial : sigui en la forma indicada a
dalt o bé concedint la possibilitat que es tracti de dos sufixos coincidents d'origen
(liferent, l'un base i aplicat a antics apeHatius, l'altre pertanyent a una altra llengua i aplicat
a noms de persona. Adhuc és possible que l'origen fos triple més que doble, car Censui
(t. Salas) apareix constamment en la forma Cenzovi en la documentado medieval (des de
923, Abadal, P. i R., n° 134), i en un altre document del mateixany (n° 133) apareixen,
prop de Gerri, un Clarovis i un Lopovis. Es curios que avui a Benasc -uè funciona com a
sufix de noms comuns {fiartué « tragón », Ferraz, p. 60).
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mera síliaba; en realitat hauria de tractar-se aleshores del genitiu Abi
Zeid ; sembla haver-hi en efecte algun cas de topònim en Be- provinent
de Abi... (ultra eis dos que cita Asín, Belcaide i Belemina, l'etimologia
dels quais no és ben segura) ; el nom de persona de qué parteix Asín era
indubtablement frequent a l'occident musulmà, recordem entre altres Abu
Zeid emperador del Marroc (el nom del qual apareix escrit Boçayl i Buçayt
en un document de 1359, BABL, IV, 289), i el nom de Hoc Buceile,
agrégat de Jimena de la Frontera (prov. Cadis). D'altra banda segonsuna
cita facilitada per Millas i Vallicrosa a R. d'Abadal (P. i R., 78) el Nouairí
parla d'un capitost sarraí Said révoltât l'any 788 en una poblado que
Millas identifica amb Beseit. Caldria poder comprovar si aquesta identificado
és segura, amb el context a la vista. Per desgracia el llibre del
Sr. Millas és encara inédit i el seu autor em diu que no trobant-se
l'original al seu abast, solament pot dir-me que el topònim apareix en el
Nouairí en la forma w^ <—? (lectura insegura). De la cita d'Abadal ni es

dedueix tan sols si es tracta del nom de persona aràbic Sacíd o de Zaid
Zeid). Impossible, dones, decidir per ara si aquest personatge pot
èsser o no Tepònim de Beseit : cal esperar la publicació del llibre.
BETESA (A. Ribagorça); ofic. : id. Pron. pop. : betfaa (2), betéia (i),
betésa (2, pobles de pronuncia apitxada).
Docum. ant. : Bellasia 918 (Abadal, P. i R., n° 201), Vellasia 964,
966, Bellasia 967, 974, Vellasia 979, Belasia 981, Vellasia 987, Betessa
1055, Betesa 1056, 1249.
Etim. : Es tracta segurament del nom de persona llatí Abellasius, ja
documentât a TAntiguitat (Schulze, Zur Gesch. lat. Eigenn., 388, 152,
346) i usât encara a la Catalunya medieval : un Belasio esclau figura en
un document de Cuixà de 942 (Abadal, Eixalada, p. 171); és probable
que d'ací surtin també eis noms occitans en -acum Baleiat i Baliiac(Skok,
§ 390). La identificado geogràfica del Bellasia del segle x amb el Betesa
actual és absolutament segura (vegeu la demostrado de Rubio i Lois en
Abadal, /. c, pp. *36-39). L'evolució fonética de-LL- en -1- és sorprenent
a primera vista, però es tracta del fenomen ben conegut del gaseó i de
l'aragonès del Sobrarbe, en el qual es produeix precisament entre vocals
(Mondicieto monticellus, bertubleto vertibellum, Baticielles prop de Benasc
vallicellas, etc., vegeu Elcock, De quelques affinités, i l'index fonètic del
meu DCEC). No és aquest Tunic tractament arcaic que havia sofert -lla la Ribagorça medieval : la toponimia ribagorçana ens proporciona
exemples d'altres evolucions que recorden estranyament Íes gascones i
Revue àe linguistique romane.
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suditalianes del mateix fonema : -r- (els dos easterner castellum nigrum,
Barrilera de Varoriera vallem ursariam, etimologies amplament corroborades per la documentado medieval, i el primereas no topa amb objeccions de pes) i -%- (Vasimanya i Vasimaior a Berganui vallem magnam i

vallem majorem, però Mariinanya en un poblé veí; Fontanyasa
diminutiu en -ellum de Sas, tots dosa Cornudella; Visa-

fontanèlla; Sassieso

libons

villa Luponis a Torlarribera; i centenars d'exemples

de -leso, -iasa,
Ribagorçana i àdhuc de Cabdella).

tota la zona de l'Isàvena, de l'Alta
La semblança de Belesa amb Batea (Terra Alta) i amb Batel (Garrotxa i
Ribes) és, dones, purament accidental.
BONANSA (A. Ribagorça); ofic. : id. Pron. pop. : bonqnsa (n).
Docum. ant. : Bonausa (lieg. Bonansa) mitjan segle xn (Liber Feud., I,
131) ; Bonança 1620 (i un Honorât P. de Bonança és ciutadà de Valencia

a

en el segle

xvn).

podria trobar alguna explicado semàntica que
justifiques una identificado amb el nom comú bonança, per més que la situado
d'aquest pöblet en eis cims pirinencs i en un clima de gran rudesa no
sembla pas afavorir aquesta idea. Més forta és encara Tobjecció fundada
en la -s-de la grafia del segle xu, època en que és ben segur que ç i s tenien
pronunciado diferent, i més a Ribagorça ; les grafies del segle xvn, en
canvi, ja manquen d'autoritat. Convindria corroborar aquesta premissa
trobant més documentado medieval i anotant la pronuncia d'altres pobles
de l'Isàvena que encara avui distingeixin eis dos fonemes, però des d'ara
ja pue indicar que a Lasquarri i a Sant Esteve del Mall, on és constant la
distinció, The sentit pronunciar amb s i no amb s
1 castellana), i la
grafia oficial amb -s- confirma que no existeix una pronùncia amb aquest
so, amb i tot i tractar-se d'un pöble conegut al lluny, per trobar-se en el
pas del bestiar transhumant i per les muntanyes molt altes i vistents que
formen el seu terme. Però essent així, quin pot èsser Torigen de la
terminado -ansa Potser el nom comú ansa, d'origen llatí, que en toponimia
ha estât usât ocasionalmenten el sentit de ' collada, pas de muntanyes':
a la Vali d'Aran hi ha un coll molt conegut amb el nom d'Era Ansa dera
Candirá (' la nansa de la caldera ') ; cf. Borda d'Anselles a Casterner de
les OHes. De fet Bonansa es troba precisament en la collada dita de les
Tosses o de Sant Roc, entre eis Tossals de Casternui i de Sobrefont, per
on es passa de la Vali de Pegà a la de la Valira de Castanesa. Per allí
tramunta la carrerada general o cabañera que utilitzen tots els ramats de
Ribagorça i de les terres baixes de Lleida per traslladar-se al Pirineu en la

Etim.

:

Potser

es
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seva transhumància anyal
per ' la bona collada'.

:
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I

no fora estrany que un indret així fos conegut

BONO (A. Ribagorça); ofic. : id. Pron. pop. : bono (6).
Docum. ant. : Bbnnobe 978 (Serrano Sanz, Not. hist. Cond. Ribäg.,
397), Bbneu 1620.
Etim. L'evolució fonètica és semblant a la d'Ordino Urdínabe, Canillo
Caníllabe, Ano (vulgarisme per Aneu) Anabis, etc. (vegeu la meva
Toponimia d'Andorra, §
29, i Estudis Rom., Ill, 217). lés probable que aci,
com en aquestsnoms, tinguem el sufix base -è«'sota'. Es tracta segurament
del base buno, muño, muño « colline », que ha donat el cat. pirinenc bony
' cim de forma aplanada o arrodonida' (veg. el meu treball citât, § 3). De
fet eis cims no escassegen en aquest terme municipal, al qual pertanyen
les Muntanyes Maleïdes, i Bono està edificat precisament al peu d'un gran
massís de figura arrodonida que, començant en el Pas del Mardà, assoleix
la seva altitud màxima en el Tossal de les Volandretes. La semblança
amb Bonabè, partida d'Alós de Gil, pot èsser casual (per a aquest vegeu
Tarag. bonavero en el meu DCEC, s. v. bueno).
CALACEIT (Matarranya) ; ofic. : Calaceite. Pron. pop. : kalaséii (17).
Gentilici : calaceilans.
Docum. ant. : Calaieyt 1279 (Radones Decim., I, 167), 1280.
Etim. : Ar. qalca Zeid ' castell de Zeid'. Beseit, eis aragonesos Vinaceite
i Binaced, i els cast, o port. Vdlacet, Villaielde, semblen contenir el mateix
nom de persona. En BDC, XXIV, 72, i a l'index fonètic del DCEC
recullo exemples de la 1- arábiga transcrita en romànic per la sorda ç ; el
diferent tractament en el cas de Beseit es pot explicar per la combinado
africada de belt Zeid. En els arabismes toponímics (com Altnacelles) es va
decidir respectar la grafia amb ce (però no amb ç) sempre que fos de tradició constant : tocaría dones conservar-la aci i en casos com Albocàcer.
CALASSANÇ (B. Ribagorça); ofic. : Calasani- Pron. pop. : kalasdns
(4), kalasdns (3 ; així en eis pobles que distingeixen la 1 castellana de lai).
Docum. ant. : Chalasanç 1063 (Liber Fend., I, 55), Calasancio 1067,
:

Calasani 1100, 1102, Calasanci 1103, Calasani c. ino, 1116, 1151,
Calasanc t 165, -ni 1173-1176, Calasancio 1197, Calassani 1470.
Etim. : Es tracta d'un pöble edificat entorn d'un castell fortissim,
encara subsistent dalt d'una penya inexpugnable, precisament en la zona
on corregué el front moro-cristià durant segles. Es tracta, dones, de Tàr.
qqlca ' castell' més el nom de persona romànic Sanç (llati Sanctius), que
devia èsser el d'algun moro local hispànic, cf. el del famós Ibn Llop, reietó
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de Saragossa, i d'altres noms híbrids de moros com Avinfortunyols, Avinferri, etc., que tant abunden a la zona Lleida-Barbastre. Mz. Pidal, Top.

Prerrom. Hisp., 58, relaciona amb Calahorra, Calamonte, Calamocha,
Calahuerna; i en Orig. §§ 38. 3 i 97. 3, amb Arasani (prop d'Aínsa, terme
de Mediano; cf. Arasán entre Benasc i Castanesa), el qual vindria del 11.
aris Sanctis. Però aquest darrera etimologia és inversemblant per moites
raons (entre altres perqué hauria donat *Arsanz), i es tractarà potser
d'AREA Sanctu (passant par *Erasan\); quant als 5 noms en Cala- és

improbable que formin sèrie (Calamocha és de creure que sigui hibrid
àrab-romànic com Calassanç) i no és probable que Calassanç contingui un
cala- pre-romà (de sentit i existencia incerts) puix que -sanç és évidemment
romànic i nom bastant modem. Calassanç és també nom d'una altura
de
Faió, però aci potser és nom de hoc secundan.
prop
El parlar d'aquest pöble és molt semblant al d'Açanui i les indicacions
allí donades valen per a aquest en llur major part. La proporció dels
elements catalans i aragonesos hi ve a èsser la mateixa. És, dones, erroni
considerar-lo de llengua castellana, com fa Mz. Pidal, RFE, III, 83.
Caldria publicar un dia els materials dialectologies que hi vaig reunir
sobre el terreny Tany 1956, car tampoc aquest pöble no ha estât visitât
per altres linguistes.
CALBERA (A. Ribagorça); ofic. : Calvera. Pron. pop. : kalbèra (5),
kalbera

(2).

Docum. ant. : Calvarla 865 (Serrano Sanz, Not. Hist. Ribag., 134),
Calbera 2n. quart segle x, Calvarla 947 (docs, en part suspectes), 969
(Abadal, P. i. R., n° 206), Calbera 986, Kalvaria 990, Chalvaria 990,
Caluariac. 1000, Caluera c. 1100, Chaluaria 1124, Calvera 1620. Abunden
els homònims : Calvera prop de Gerri 1164, Calvera prop de Pöblet
1192 (i Calveira 1171), La Calbera serra a Irgo (Vali de Boi), Calberola
prop d'Areny (Kalvarola 992).
Etim. : Del plural del llatí calvarium 'muntanya pelada'. Però no
hem de descartar la possibilitatque es tracti d'un dérivât del pallares cauba
' eau, balma ', car
prop de Viuet (terme de Llesp, a la baixa Valí de Barravés) hi ha un « covarxo» i roca de la Calbera.
CALLADRONS (B. Ribagorça); ofic. : Caladrones. Pron. pop. : kalndróns(12). La pronuncia amb //palatal és unànime.
Docum. ant. : Casaladrons 1279 (RadonesDecim., 191), Caladrons 1279,
Caladrones 1620.
Etim. : La pronuncia amb

-//- obliga

a

separar de Calassanç i per tant
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3

retirar l'etimologia arábiga que jo mateix havia suggerit, i que tampoc
no explicaría el segon element (el nom de persona àr. Hârûn fora
inconciliable amb la -s i amb la desaparició de ha-). D'altra banda la forma de
1279 revela que ve del llatí casa Latronis, amb el nom de persona
Ladrón, típicament aragonés (recordem Don Ladrón a la Crònica de
Jaume I, etc.), i la síncope de casa que veiem en Canada!, etc. Los Paladrons, partida de Sorita (Baells), pot venir de petra Latronis (o bé de
padüle o palus Latronis), i d'ací es pot haver extret el singular secundan
a

Lo Paladró, partida de Casserres del Castell.
EL CAMPELL (Llitera); ofic. : Alcampel. Pron. pop.: lo kam pél (2), •/
kampçl (i), kainpçl (2), alkampu, -¿/(4); aquests últims en part hauran
d'analitzar-se també al kampü, encara que no resulti ciar del context.
Docum. ant. : No n'hi ha; manca en les Rallones Decimarum, en els
índexs del Liber Feudorum, i en altres llistes més modernes. Encara que
avui el Campell és un poblé gran, va èsser un agrégat de Tamarit fins
al segle passât: se soliicità la separado el 1785 i nos'obtingué fins a 1831

(Madoz).
Del cat. campell, diminutiu decamp; la grafia oficial d'aspecte
arabitzant és arbitrària, com en els casos del Torneó, el Far, el Coll, el
Fou, etc. (escrits oficialment Alfar, Alcoli, Alfou).
CAMPORRELLS (Llitera); ofic. : Camporrelis. Pron. pop. : kampuréls

Etim.

(7),

:

kampofçls

(2).

Docum. ant. : Caboregs 1063 (Liber Feudorum, I, 55), Caborrels 1067
(id., I, 59), Camporrells 1103 (Sanahuja, C. de Balaguer, 26), Camporilii
1162 (Kehr, Papsturk., 377), Camporrells 1179 (id., 481), Camporels
1279, Camporrels 1279. D'altra banda en la documentado apareix un
nom de persona que bé sembla venir d'aquest nom de Hoc : Berengarius
de Campo Borrellus o de C. Borellius 1165 (Llibre Blanc de Santés Creus,
118), R. de Camp Barrel 1176 (Lib. Feud., II, 356), Bernardas de Campo
Borréis 1180 (Kehr, Papsturk., 496), Guillelmus de Camporrels 1195 (LI. Bl.
deStes. Creus, 383), Iacobo de Catnporrellis i28o(Rationes Decim., I, 211);
« Camporells » era el nom d'una antiga familia noble de Biosca (segons
Monografies de Catalunya, Bna. 1893, H> 322)D'altra banda hi ha topònims homòfons : Camporrells, també dit Camporrellets, és un despoblat del terme d'Albesa (ja Camporells 1359); riu i
estanysde Camporrells en el terme de Formiguera de Capcir (Camporells 965,
Camporrels 1270) ; entre Monesma i Castigaleu hi ha la partida de Campor-

Reig i Vilardell, Colecció

rillo.

de
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Etim. : Primerament

cree que es pot descartar la idea que el nom de
persona sigui bàsicament diferent del nom de Hoc. Les grafies de 1063
i 1067 proven que aquest també havia tingut -b- : indubtablement cal
llegir-les com a Ca[m]boregs i Ca[ni\borrels (per a la primera cf. els fets
fonètics assenyalats s. v. Betesa, en relació amb el tipus gaseó casleg
castelch castellum). Si la forma composta Campo Borreis solament està
documentada en el nom de persona és segurament perqué en el nom de
Hoc ja s'havia perdut la tradició de la forma etimològica en el segle xi, i
eis documents es limiten a reproduir-ne la versió catalana unificada,
mentre que la familia havia conservât memòria, tradicionalment, de la
forma primitiva i composta, i si bé ja estava ultrapassada feia temps pel
llenguatge oral, eis membres d'aquell llinatge insistien a usar aquella
encara en el segle xn.
No cree, però, que es tracti d'un compost del nom de persona Borrell,
car Havors no es compendria la-s final. Sera una combinado de substantiu
amb adjectiu : campos burrellos 'camps vermeils o roigs', amb el dimi-

color burrus, diminutiu de matis atenuatiu que
també va generalitzar-se en el cas de Tantropònim Borrell i en el roergat
bourrèl « qui a des taches sur le museau ; qui a la figure sale » (FEW, I,
646; REW, 1416). El nom deu aliudir al color dels camps plens de
roselles que son caracteristics d'aquesta part de la Llitera i del Segrià : el
pöble de Camporrells justament està voltat de camps de blat, i recordo
que en visitar-lo va impressionar-me de veure com estaven entacats
d'aquest paràsit ; també recordo que en veure de lluny, per primera
vegada, l'Alta Llitera, des de les Serres d'Àger, em va colpir el color
entre verd i rogenc d'aquella plana, possiblement degut a la mateixa rao;
amb tot i que en aquelles dues ocasions ni sospitava jo quina podia èsser

nutiu

de Tadjectiu de

l'etimologia de Camporrells.
L'evolució fonètica és ben comprensible : perduda la -s de campos per
dissimilació, com sol passar en toponimia (Claravalls, Casanoves, Pedralbes,
Comalles, Espinelves, etc.) era naturai que la p recolzada de campos, en
entrar en contacte immédiat amb la b-, Tensordis.
LA CANYADA DE BERIC (Matarranya) ; ofic. La Canada de Verich.
Pron. pop : la kanqda (5), la kanq (2), la k. de beriê (5), la k. de berik
(2). Gentiliei : canyadins.
Docum. ant. : Caitatam deBerix 1209 (Mz. Pidal, Cid, p. 8G'f);Lacan:

nada de Bierech 1280; Cannada de Bicrech 1280.
Etim. : Col'lectiu de canya, potser en el sentit castella de ' vali d'un

noms

catalans d'aragó
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torrent' (o simplement amb el valor coHectiu pera plantes que té -ada
en català occidental, BDC, XXIII, 270). Reaiment el pöble està situât
en una vail molt estreta i poc profunda. El determinatiu Berk és probable
que vingui d'algun antic nom de persona, com el de La Canada de Benatandús, pöble castella de la provincia de Terol. Sobre la terminado del
nostre el dubte és gran. Sembla haver-hi relació amb el nom de Coves de
Berix 1238) o de Berig (1403), que apareix en documents antics, i que
segons alguns hauria estât el nom medieval del poblé de la Serra d'En
Galceran, en el Maestrat, però d'altres Tidentifiquen amb el poblé de la
Serratella (veí de la Serra d'En G.), que porta el nom de Serra de Bierach
el 1239, Serra de Biarach el 1512 (Bol. Soc. Castellón, de Cuit., XIV, 296-7;
Huici, I, 277). Bn el cas de la Canyada, avui predomina, com indico, la
pronuncia de la -ch a la castellana. Sanchis Guarner em diu que no n'ha
sentida d'altra. I podria tractar-se d'un nom com el de l'antic notari reial
Johannis Beraxensis o Berachensis, també anomenat una vega Johannes de
Berix, el nom del qual figura en does, de 1195, I202.> etc- (Cartulari de
Pöblet, p. 158, 255), per més que la forma d'aquest nom és incerta i,
essent incompatibles els vocalismes a i i, és probable que hi hagi errada
en Tun o en l'altre ; d'altra banda no hi ha cap noticia que permeti de
relacionar
aquest personatge amb la nostra comarca. Però també es podría
tractar d'una mutilado d'Alberic o bé d'un altre dels nombrosos noms de
-k havia estât usual a la Catalunya
persona en -rie. La grafia -ch
és
les
ho
a totes
terres de la llengua (una partida molt cone
aragonesa, com
guda de Valljunquera^ que figura en mapes i escrits com a Mirablanch, es
pronuncia localment Birablanc), però avui alla ha caigut en el més complet
desús, tant en elscognoms com en tota mena de mots, de manera que en
aquelles comarques és unànime la grafia de noms de familia frequents
com Albiac, Blanc, Pac, Liare, Bosc, etc., mentre que s'escriu Roch per
Roig, Escrich per Escrig; però aqüestes grafies amb -ch(=-g) i amb -ç son
de data recent. Es compendria, dones, que la grafia Berieb, tradicional en
aquest nom des del segle xm, pugui haver estât mal pronunciada, tenint
en compte que Tus d'aquest afegit no és popular a Lledó, que no és pas
tan Uuny, ignoraven del tot Texistència d'un determinatiu en el nom
d'aquest municipi, i a la Fresneda i d'altres, que encara són niés a prop,
van limitar-se a anomenar-me'l ¡a Canya. I de fet, encara que ja minoritaria,
la pronuncia berik existeix. A La Canyada mateix van indicar-me-la,
espontàniament, si bé en forma vaciliant i preferint l'altra. I en el pöble
immédiat de la Torre de Vilella, l'informant, home ben popular, local,
:
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lletra i ja d'edat, va dir berik, sense vaciTlacions. Que ho bagués fet
per error un fill del Pais Valencia o del Principat, seria comprensible,
però tractant-se d'aquesta zona, la pronùncia amb -k no pot èsser més
que tradicional i antiga. D'altra banda, és veritat que la -x de la grafia de
1209 (i la de Coves de Berix de 1238), alternant amb la -ch (i àdhuc una
vegada -g) de les altres grafies, sembla més aviat suggerir una pronùncia
-è, de manera que en definitiva restem en dtibte, mentre no es trobin
clarícies més inequívoques i abundants sobre la forma i l'etimologia
d'aquest nom ; de tota manera resta encara la possibilitat que -x representi
un plural en -es, car de tota manera les grafies en -g i -eh sempre
es podran pronunciar amb oclusiva velar. I tinguem molt en compte que
moites d'aquestes grafies (en particular les dues de 1280) provenen de
textos mal publicats, on puHulen les errades de lectura.
Sigui com vulgui tot això, és inacceptable l'etimologia que proposa
Asín (Contrib. Top. Ar.) per al nom d'aquest pöble, que eli anomena
Beric, a saber àr. ijijH^ « tierras duras », fundant-se que hi ha a

sense

Orient

llocs que porten aquest nom aràbic. Però primerament, si bé
es tracta d'un mot registrat amb aquest sentit en diccionaris de Tàrab
classic, no hi ha cap testimoni que indiqui que es va usar en Tàrab viu
d'Occident (manca en el Suplement de Dozy) i al contrari es pot sospitar
que es tracti d'un manlleu local a algun altre idioma oriental, tenint en
compte que aquesta arrel té en en àrab un sentit absolutament inconnex,
mentre que aplicada a T agricultura sembla èsser d'origen nabateu (vegeu
Dozy); sobretot el mot 'abâriq en qüestió s'accentua a la a i no hi ha cap
rao perqué es pogués traslladar l'accent.
CASSERRES DEL CASTELL (B. Ribagorça); ofic. : Caserras (del
9

Castillo). Pron. pop. : kasères (4), kasefis (1), kasçfes (1).
Docum. ant. : Castserras 1063 (Liber Feudorum, I, 55), Castro Serras
1067, Castro Serris 1067, 1072, Castserres 1076, Castserras 1094, 1095,
Castris Serris 1130, 1131, Castro Serris 1162, Chasseres 1183, Caseris 1279,
Catserres in Rippacurcia 1279, Caserres in Ripacurcia 1280.
Hi ha dos importants homòfons : l'antic monestir de Sant Pere de
Casserres, entre Sau i Roda, que domina Tentrada del Ter en les Guilleríes, i el poblé i antic castell de Casserres en el Berguedà (ja Caslaserram
a primers del segle ix, amb referencia afets de 798, en la Vita Hludovici
de T Astronom; kastro Serras 923, etc.). En tots tres casos Casserres era a
TEdat Mitjana el nom d'un castell famós;de cada un d'ells resten encara

importants ruines.
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Etim. : Per
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compendre la composició del nom, hem de suposar que
començà per èsser el de les tres importants serres on aqüestes localitats
estan edificades, i que d'elles passa a la localitat i al castell adjacents. Del
11.
castri serras ' les serres del castell', on serra és el nom llati de
l'instrument, usât en la coneguda metàfora orogràfica. Perduda aviat, per dissimilació, la primera r, la contracció en Castserras, i després Casserres, és
normal. Possible també, però més atrevit, fora de suposar que en castrum
serrae ' el castell de la Serra', el genitiu va èsser près per un plural i
canviat bàrbarament en castrum serras.
CASTANESA (A. Ribagorça); ofic. : id. Pron. pop. : kastançia (4);

(ï);

-ésa

a

(2) (llocs

de parlar
Castanessa 927

apitxat).
Docum. ant. :
(Serrano, Not. Hist. Ribag., 220,
falsificado, però molt antiga), Castanesa 1015 (ibid. 436), 1023,1136, segle
xn,
-çsa

Castanessa 1620.

Etim. : La terminado

entra en la formació d'un conjunt de noms
pre-romans escampats per tot Catalunya (Manresa, Artesa, Attesa, Olesa,
Ardesa, Mantesa, Utxesa; potser Olivesa a Andorra; segurament Si'tria, que
i alguna altra forma
era antigament Soresa). Mentesa (Mantesa
documentada amb e des de TAntiguitat semblaría
oposar-se a partir d'una base
cèltica -isia, amb tot i que el radical d'alguns d'aquests noms, d'aire
indoeuropeu (Attesa, Utxesa, Ardesa, Manresa, etc.), invitaría a fer-ho.
Així i tot, la qüestió no està resolta ben bé. La semblança del radicai de
Castanesa amb el greco-llati castänus ' castanyer' és tant més temptadora
que Taltitud considerable de Castanesa correspon bastant a la dels paratges
més adéquats per al conreu d'aquest arbre. El carácter greco-llatí de Tarrel
no està forçosament en contradicció amb Torigen pre-romà suposat per al
sufix, car essent el castanyer un arbre importât d'Orient, les llengües
indoeuropees d'Occident (germànic, italic, etc.) hagueren de manllevar
el seu nom grec, i s'ha suposat que *cassänus, que presenta Tevolució
gàTlica normal delgrup st, sigui també el résultat d'aquest mateix manlleu
en cèltic, per bé que en aquesta fimília el mot passa després a designar
el roure. El fet és, però, que avui no hi ha cap castanyer en tot el terme
de Castanesa, però sí que hi ha moltíssims roures. Aquest fet debilita
bastant la suposada connexió amb castanus (si dones no és a base de la
suposició, enterament hipotética, que la variant amb -st- també es vagi
usar com a nom del roure). Sigui com sigui, sembla que Castanesa no
té un origen paraliel al del pròxim Betesa, car si bé és conegut un nom
de persona llati Castenus, no hi ha enlloc testimonis d'un dérivât d'aquest en
-esa
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-asius. Cf. Lo Castañas, partideta immediata a Aulet (terme de Sant Orenç).
CASTELLONROI (Llitera); ofic. : Castillonroy. Pron. pop. kaslehnkastifbi (6, generalment amb un altre accent a la è), kastehnfoi
kaslelfùê
lonrbi (4), kasleljòi o
(i).
Docum. ant. : No n'hi ha. Manca a les Radones Decimarum de 127980, i en els índexs de les diverses colieccions documentais. Ha d'ésser,
dones, població moderna, si bé ignoro des de quan se li dona carácter de
parroquia i municipi independent.
Etim. : Forma dialectal corresponent a Castellò Roig. De fet el penyal
que domina el poblé té unes grans gaies de color roig pujat, més aviat
vermeil, que criden Tatenció des de lluny. S'hi veuen ruines d'un castell,

(i),

que degué èsser petit.puix que no figura en la documentado (d'ací el
diminutiu castellò). La conservado de la -n etimològica en cas de proclisi
és molt frequent a la toponimia ribagorçana. A la Terreta hi ha una
partida dita Morronroi, que conté morrò ' roca, morro ', nom generic molt

toponimia menor d'alia.
CASTIGALEU (A. Ribagorça) ; ofic.

corrent

a la

:

id. Pron. pop.

:

kasligalèu

(5).-%(r).
Docum. ant. : Caslelgalef (i, vegades), -galet (1 veg.), 1279 (Rationes
Deciiii., I, 115), Caslelgaleff 1280, Castigaleu 1620.
Etim. : La forma antiga recorda Margalef, nom d'un poblé al peu del
Montsant, i d'un despoblat entre Lleida i Juneda, que venen probablement
de l'àr. marg Halléf 'marjal o aiguamoll de Khallef, nom de
persona encara usual a Algeria (Llista onomàstica del Gouvernement Général
d'Algérie). Aci tenim sens dubte el mateix nom de persona però combinat
amb el 11. castellum. Caslell palatalitzà la e en castilQ)- i després elimina la
-/. Cas igual en el nom de Casdssent, no gaire llunyà, que els documents
antics anomenen Castellum Sanctum i Ibn Adarí li diu kaitel sent : aquest
ve probablement de castellum Sancti, 'castell de Sanctius o Sane'. És
falsa l'etimologia que proposa Bertoldi (BSL, XXXII, 129 ss.) per a
Castigaleu : base (g)asdgar 'auro' (entre altres raons perqué un sufix -eu
en català fora inexplicable).
LA CODONYERA (Matarranya) ; ofic. : La Codoñera. Pron. pop. : la
kodonéra (8), la konéra (i). Gentilici : codonyerans.
Docum. ant. : Codoynnera 1280 (Rationes Decim., II, 113), Codoynero
1280.

Etim.

:

Derivat de codony, natural en aqüestes terres on eis fruiterars

son abundants i esponerosos.
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CORNUDELLA DE VA LIRA (A. Ribagorça) ; ofic. : Comudella (de
Baderà). Pron. pop. : la fibçra de kornudäa (5). Cornudella noés el nom
de cap entitat de poblado sino de tota una vail, on hi ha molts llogarets
poblets disseminats. L'alcalde, que vaig visitar en el llogaret de
Sas, em digué : « Cornudella és el nom tradicional ; Baderà és un afegit
de fa pocs anys : diuen que és el nom del riu, però nosaltres no Tusem ».
Elis, del riu, en diuen Barrane de Puimolar (nom d'un dels llogarets) o
simplement los Barrancs; a Sopeira i a Areny Tanomenen Barrane de
Sobrecastell, si bé en el darrer poblé també coneixen el nom de Ballerà,
però entre ells no Tusen ; allí mateix, pregtintat un dels informants si els
veils no n'havien dit Valira, no va negar-ho ni ho va confirmar rotundament ; l'altre, capellà que havia estudiat a la Seu d'Urgell (bisbat del
qual Areny depenia), i sap que Valira és el riu d'alia, va negar que aquest
nom pugui aplicar-se al d'Areny.
Docum. ant. : Cornutella 968 (Abadal, P. i R., n° 203, cf. p. *4243), 974, Curnelella 977, Cornutella 995, 996, segle x, Curnudela 1055,
Cornudella 1056, 1620. Hi ha diversos homòfons, el més conegut
Cornudella de Montsant (gradus Cornudelle ja en un doc. medieval,
que cree
del segle xm), i un altre en el terme de Sant Jaume deis Domenys. De
més a més Cornutellas en un doc. asturià de 907, referent al territori de
Zamora, Cornudiellos en un de Íléones de 1236, Cornudilla a Burgos (Cornudiela 1206) i un Cournudére gaseó en el districte de Saint-Girons.
Etim. : D'acord amb la grafia de 977, es tracta d'una assimilano (amb
etimología popular) d'un diininutiu de coknëta, plural del coWectiu de
cornus ' corner', arbust que creix abundantment a totes aqüestes terres,
i que és frequent a Ribagorça (avui dit allí curnyé, i el fruit curnyes).
Pel que fa al riuet, usât com a determinatiu, trobem antigament, com
a nom de la Valira de Cornudella : fumen Balera 894 (Abadal, P. i R.
n" 89), Balita 900, Valeria 910, valle Valeria 926, loco qui dicitur Valira
(3 vegades) 927. Hi ha diversos homòfons ; molt a prop, el riu de Castanesa,
també afluent de la Ribagorçana, a laquai desemboca pocmésamunt
del Pont de Suert, també anomenat en castella Baderà (però Serrano y
Sanz li diu Badia : Noticias Hist.del Condado de Ribag., 221), antigament :
estiva de Baderà falsificado antiga atribuida a 747, Valeria 1036, portellum de Valeria 1044, Valeria 1045, Baliram primera meitat segle xn,
Ualeira 1136. Tampoc aquest nom no és popular avui : en el país se'n
deia fins ara l'Aigüeta de Castanesa o Barrane de Noals. El més conegut
és la Valira d'Andorra i delà Seu -.filimeli Valerìae ^6^,flumen Valeria 1007,
i alguns
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Valeria 1058. I a Cerdanya la Valira o ribera de Das, que desemboca en
el Segre prop de Sanavastre, i ja és anomenat així Tany 1069 (d'ací el
nom del ve'fnat de la Valira, agrégat de Das). Finalment n'hi ha encara
un cinque, car el riuet que baixa cap a Avellanos, al nord-est de Malpàs,
a la vora esquerra de Taita Ribagorçana, s'anomena la Valiri, forma resultant
d'una assimilació vocàlica que és normal en la toponimia d'aquesta
zona (veg. la meva citada conferencia de Munie, § 22).
Balari i jo ens hem déclarât d'acord amb T explicado tradicional, que
veu en aquest nom de riu el nom Tati de dona Valeria, ço que és normal
fonèticament, puix que la e era breu, i per tant explica tant la variant
aragonesa Valiera com la catalana Valira. Hi ha qui s'hi oposa perqué,
diu, no s'explica que un riu dugui un nom de persona; però és un fet
freqüentíssim i indiscutible a Catalunya : Francoll, Gaia (Gallianus)
Rigarci, Ges, Ricardeil, Gisclareny, Freser (Fridari) i molts més, àdhuc
potser Flavia (Fulvianus). Com es veu, es tracta de noms de rius petits,
sens dubte anomenats segons el d'una poblado o partida próxima, que per
la seva banda prengué el nom d'un antic posseïdor. La Valira d'Andorra
neix en eis pasturatges d'Envalira, nomprovinent d'iN(fundo) Valeriae;
d'ací després el nom del riu. Res no impedeix absolutament d'admetre una
cosa semblant en el cas dels seus homòfons. Però cal reconèixer que el
Sr. Ramon d'Abadal té una aparença de rao en dir-me que seria una
casualitat increíble que cinc riuets pirinenes diferents vagin pendre nom
d'una proprietaria dita Valeria totes cinc vegades; per això eli sospita que
estracti d'un nom pre-romà que significaría de per si 'riuet'.
Tanmateix la coincidencia de la terminado catalana -ira amb Taragonesa-iera, corroborada per les formes medievals, prova que la terminado
ha de venir de -ërïa, d'una manera fatal, i que per tant la base fonètica
indiscutible és Valeria, amb e i 1 breus, exactament compel nom de
persona, siguin quins siguin el significat i procedencia d'aquesta base. Replico,
dones, al Sr. Abadal que encara fóra una casualitat més increíble, en un
mot d'estructura tan llarga i especial, que aquest mot pre-romà coincidís
per una casualitat amb el nom de persona llatí d'una manera tan precisa
i tan perfecta en tots els seus details.
Potser, però, hi ha una manera d'escapar d'aquest dilema d'inversemblances. Probablement cap sant no hi ha tan venerat en tota la regió pirinenca deis dos vessants com Sant Valeri (cast. Valero, fr. Fallier), el famós
bisbe de Saragossa que visque a finals del segle m i primers del iv. Batejar
els infants amb aquest nom encara és popularíssim i degué ésser-ho més
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en l'època arcaica. Això explica tota la coincidencia : que hi hagi moites
propietats de Peres i de Joans no sorprèn ningú, i en l'època visigòtica eis
Valens no devien èsser menys frequents : la cosa s'hauria conservât en
els Pirineus i no a d'altres bandes perqué els Pirineus són la ciutadella de
tots els arcaismes. El nom, masculí o femení, s'aplicà adjectivament al
riu contigu, d'on amnis Valeria ' riuet de Valerius (o de Valeria, indiferentment)'; car amnis és femení a la baixa època (d'ací el diminutiu
AMNicuLA, després *amnücüla, d'on el nom de Y Amia). I que això no
passava pas solament amb eis noms del rius ens ho prova almenys el
nom del Mont Fallier o Moni Valeri, al capdamunt de la Vali d'Aneu (o
el Mont de Sani Valero, partida del terme de Fraga, etc.).

D'altra banda pot haver-hi una explicació encara més satisfactoria. Sant
Valeri era invocat pels pagesos, sobretot, com ho fan amb tots els
sants, contra la secada, la calamitat que més els preocupa. Ara bé notern
un detall molt característic : en tots cinc casos la Valira és un riu
petit, però que a diferencia d'altres veins, porta sempre aigua, àdhuc
quan Teixut és més rigoros. L'amnis Valeria era, dones, un corrent
d'aigua posât sota la protecció de Sant Valeri ; el nom l'hi pogueren posar
sense relació amb cap propietat, a tall de patronatge d'aquests corrents
d'aigua preciosos, que mai no s'eixuguen, i per tant protegits pel sant.
Essent així seria el nom dels pasturatges d'Envalira i del veïnat de la
Valira i de l'estiva i el porteli de Valira el que vindria del riu i no a Tinrevés, com s'hauria pogut admetre amb l'altra explicació. Em decanto
actualment per aquesta ùltima.
Encara que no tingui testimonis clars de Tus actual de la forma Valira
en el cas de la de Cornudella, n'hi ha d'antics, i essent indiscutiblement
aquesta la forma catalana, no vaciLlo a adoptar-la en la nostra nomenclatura.
CRETES (Matarranya) ; ofic. : Cretas. Pron. pop. : keriles (9), karétes
(3), krétes (3). Gentilici : Cretans (quer-).
Docum. ant. : Crêtes 1280 (Rationes Decim., I, 166, 167).
Etim. : Del llati crep(ï)tas ' clivellades, partides', que com en castella
(grietas) degué pendre el sentit de 'esquerdes a terra' (cat. dial, crétua,
dérivât de *creta). El fenomen és frequent en aqüestes terres seques del
Matarranya, i pot estar en relació amb les moites ensulsiades que de fet
es registren en el terme de Crêtes (« roques solsides » en diuen ells) ; hi
ha també allí un Barrane i Font del Trenc (allunyats del traçât del ferrocarril
i sense relació amb aquest). Però també es podría tractar d'un
représentant mossàrab de cretas 'gredes, argiles'.
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ESPÉS(A. Ribagorça); ofic. : id. Pron. pop. : espés (3).
Docum. ant. : Aspes 1218 (Serrano, Not. Hist. Ribag. 269) ; P. d'Espes,
canonge de Roda, 1279; don Ramon d'Espes 1470 (Ribagorça); Espés de
Sus i Espés de lus y su castillo 1620.
Etim. : Si la A- de 1218 és secundaria, i res més fàcil, sera Tadjectiu
espès, substantivat en el sentit de 'bosquet, espessura'. Això es diu una
espessa a les Garrigues i Baix Segre (terme generic, i en molts noms propis, YEspessa Balaguera entre Almatret i la Granja, etc.), i en.fr. ant.
espoisse (*spissia), L'Espesso és nom d'un barrane i partida del terme de
Güel. El substantiu en qüestió és, en efecte, usual amb el sentit indicat a
la nostra comarca : he sentit un espés a Girbeta, i crée que s'usa en el
mateix Espés. De fet la vali d'Espés és certament la més boscosa de tota
la Catalunya aragonesa, coberta com està per les immenses bagues de
pins i avets de la cara Nord del Turbó i del Port de les Ares.
ESTOPANYA (B. Ribagorça); ofic. : Eslopiñán. Pron. pop. : eslopanq
(8), astopanq (5), esloplnq (1, a una persona castellanitzada i no gens
popular).
Docum. ant. : Stopanian(o) 1063 (Liber Fend. I, 55), Stupaniano 1066,
Stopaniano 1067, Stopiniano 1067, Stopaniano 1076, Stupananum o Stupaniano
1122, Estopagnano 1130, 1131, Stopagna 1173-6, Stepunnauo 1179
(Slop-en un altre ms.), Stopanano 1199, Stopanna 1206, Estopagnan 1237,
S topan ga 1414.
Etim. : Sembla clarament tractar-se d'un nom en -ianum del tipus

corrent, dérivât d'algun antic nom de persona. Però quin pugui èsser
aquest és cosa molt dubtosa, car no es troba res de semblant en les fonts
de l'onomàstica llatina (hi ha Spetinius, Spantanus i Spintinius, però solament abusant de la fonètica es podria justificar que donessin tal résultat).
Nom ibèric Potser. És completamene inversemblant de pensar en un
nom barbar, d'algun antic serf eslau (Stolypin). Per a partir d'un dérivât
roma del grec Stephan(i)os no deixa d'haver-hi greus dificultáis fonètiques, especialment pel que fa a la -p-, car la labialització de Estep- en
Estop- ja fora admissible (ensopegar < encepegar, cast, tropeiar < intkrpediare), i àdhuc és ben possible que un record escadusser de la forma
primitiva es vagi poder conservar en la grafia de 1179, puix que es tracta
d'una bufila papal, que per tant podria basar-se en una tradició molt
més antiga.
Ben pensât, crée haver trobat la solució. No es tracta d'un nom romà
en -ianum sino del nom propi de dona Slephania, que algunes vegades
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apareix en la variant Estepania, per antiga lectura mig-sàvia de la grafia ph.
Justament tenim prova documental que una senyora feudal d'Estopanyà
es deia Stepania, gracies al testament d'un cosí seu, datât l'any 1237
(BABL, VII, 178). Certament no pot èsser aquesta Stepania la qui donà
a Estopanyà el seu nom, que ja existia prop de dos segles abans, però
degué èsser una homónima seva anterior, possiblement alguna rebesàvia
d'aquesta, car uns mateixos noms de fonts solien perpetuar-se en les
families nobles. Com era tan frequent en el segle xi, aquest nom femení
es declina imparisil'làbicament Stepania, Stepanianis, -anem, i d'aquest
acusatiu sorti el nom de Hoc. De tota manera la forma castellana en -ino té valor, car s'explica per una imitado artificial deis noms de Hoc
en -iñén, -iñán, -indulgo (Lupiñén,

Sabiñánigo, Sariñena, etc.).
FAIÔ (Matarranya); ofic. : Fayón. Pron. pop. :fayó (8),/#><?' (3). Gentilici : faioners (2, allí mateix i a Nonasp), faionencs (1), faionesos (1, a
pobles més llunyans).
Docum. ant. : Fayone 1219 (Cartulari de Sant Cugat, III, 408).
Etim. : Igual que Benifaió (Horta de Valencia), conté el nom de persona
àrab Hayyûn, que en efecte era usual àdhuc en terres cristianes : un Haion
iudeus subscriu un doc. de Pöblet de 1166 (Cartulari 123), i un don Fayon
aragonesos

és

fiador en una escriptura d'Osma (Mz. P., D. L., 216.13,30).

(A suivre.)

Joan Corominas.

