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âqos- entxemig). La fàcies ibèrica d'icos- és evident: (que ell creu de c. 1200), i que situa en te. de «Prats 
recordem noms epigràfics com ucusso (Whatmough, i Samsor», o sigui el Sonçorr del doc. de 891 (nom que 
Dial. of Ane. G. 83, p. 83); o bé el nom urbà EGOSA vaig poder dilucidar complidament en E. T. C. i, 213-
del Pirineu Sudest (Gòsol < *GÓSALE?). Però a tot 216); relació amb el nom Pedra, fonèticament encara 
això topem amb la -t final à*Agost, robustament.su- ? més versemblant si nlii ha una variant Pedrances (amb 
portada darrere una s: car aquella no la hi podem pas la r postposada), que Ponsich posa com encapçalament 
creure nascuda del no-res o encastar-la-hi com qui de la noteta. El que em fa dubtar de l'exactitud de la 
branda un caça-papallones. forma d'aquest nom (almenys en la terminació) és que 

Tanmateix pot tenir temei aquest detail; i potser ni en les meves enquestes locals cerdanes (exhaustives ja 
ens hi veiem consignats a una acciò d'etimologia popu- io les de 1935), jo no vaig recollir-hi tal nom (almenys 
lar. En les dues cares de la moneda que ens ensenya terminât aixi); agreugen encara més la nostra descon-
Sarthou la inscripció és ben legible, però el que jo veig fiança, la vaguetat de data («c. 1200») i la doble va-
palesament (bo i essent-ne coneixedor tan imperiecte, riant, justificant la sospita que això no es funda més 
més del que ho son també els experts en aquest ter- que en algun doc. (de nom no comprovai ara en el ter-
reny) és que a totes dues cares el nom és més llarg U reny), poc autenticai i potser de segona ma. 
(3 o 4 lletres més): potser ICOSITANOI, potser icosi- No és suspicàcia, car hi ha bon fonament per creure 
TES o -ITOI, -ITAI, en una de les dues cares, o en totes que és el mateix doc. p. p. Marca (MHi. num. 52, col. 
dues. Gir els noms tribals en -tant tenien generalment 825), que inclou el nom Petram Agraderam; és l'Acte 
una variant més breu (o més estrictament ibèrica): de Consagració de l'església de Bal targa [nom sobre el 
Edetes = Edetani, Cosetes = Cosetani, Ilergetesf » quai veg. E. T. C. i, 86, 141, 214] datat de l'any 890 
Ilergetani, Ausi/ Ause tant, Laie / Laie t ani, Contestai de l'Encarnació. Ara bé Ponsich creu que és data apò-
Contestani. Amb aquesta forma més breu tindriem crifa, en lloc de c. l'a. 1000 (Études Roussillonnaises 
una bona base fonètica per a Agost. n , 128). 

Més que més tenint en compte que no és amb la Amb tan poca comprovació, el linguista no pot aju-
població estricta d'Agost que pot haver-hi filiació geo- 7 3 dar-hi gaire, i ha d'esperar que n'aportin comprova-
gràfica. Que sigui dins l'àrea més ampia que ocuparien cions més precisades. Però si assenyalar la probable 
els Icositani, donem-ho per cert, però és ben versem- coincidència geogràfica, junta amb semblança fonètica, 
blant que Agost no fos més que un dels llocs d'aques- I aclarir que aqueix agradera té aire d'un epitet aplicat 
ta àrea. Suposem, p. ex., COLONIA ICÓSITON en genitiu al nom del poblet de Pedra (també se li aplicà poc des-
plural, o PAGUS, o ACCOLA, ICÓSITE: amb caràcter ad- 3 0 prés el de Petra Ranesindo, a. 965, sens dubte d'un se-
jectival; sense barrar el pas a d'altres possibilitats que nyor possessor, i el Petra Cubertrata (o -tatra) ( < c o o -
s'entreveuen per al detail del vocalisme final. PERTORATA) en un doc. de 1043, Cart, de Tavèrnoles, 

76; necessari tot, per tal de distingir-lo del del muni-
L'Agotxal (Benafigos), V. AGOST cipi de Pedra (uns 25 k. més SO., alt Cardener), i d'al-

très homònims. A base de Agr- no li veiem gaire expli-
cació (ni amb el 11. AGER O ACER, i menys encara, és 

AGRADERA dar, amb gr. akrotérè, -térion, 'punxegut, punta'); però 
amb lieu esmena, Agaadera, tindriem nou lligam se-

Nota que no ha de tenir altre abast que cridar l'a- màntic amb Riu; o el riu o aigua del Pendis. Quant a 
tenció als especialistes cerdans o del nostre grup topo- 4 0 aqueix «Pedrances», que no se separa de Pedra o Pe-
nomàstic sobre el versemblant lligam entre dos NIX tram més que en les 4 o 3 lletres finals, ¿no hi hauria 
de docs, antics de Cerdanya, i la conveniència de tro- error de lectura 1 amb alguna de les lletres de Ranecm-
bar més dades sobre tots dos. Un Agradera apareix en do o de Agr oderai* 
un doc. (preciós ja per la data arcaica), de l'a. 891, 1 Cal dubtar més d'una altra suggerèneia que se'm 
p. p. R. d'Abadal (Eixdada-Cuixà, 167). Els noms del ** va presentar, a base de la variant Predances (var. 
context demostren un paratge vei de Bellver: «in co- consignada, junt amb l'altra, pel mateix Ponsich): 
llem de Sonçorr et usque in Petram Agraderam et flu- prad ancéis PRATUM ANTERIUS 'prat anterior' o més 
men Sigoris, et usque in rivum de Navasco<r>t». avança t; per més que el comparatiu neutre 11. ANTE-
Aquest context permet admette que es tracta del Ilo- Rius es presenti en l'occità trobadoresc lleument al-
garet de Pedra, agrégat de Bellver, que és només a 2 k . » terat com anceis (< -eirs), per influèneia de l'adver-
al S. de Baltarga, a 3 de Sansor (dit malament Samp- bi de temps, bessó, oc. ant. anz, fr. ant. ainz; i per 
sor) ( = Sonçorr), i a 2 del Segre (Sigoris); el riuet de ' més que llavors poguéssim pensar que aquest 'prat 
Navascort ( = La Bascort, veg. E. T. C. i, 109, 111, anterior' fos dit per contrast amb els que donaren 
120) sembla ser el que baixa del Coli del Pendis (arran nom al poble de Prats agrégat amb Sansor. Com a 
de Riu de Pedra), el qual justament passa per Pedra. » font possible de la dada, i també com a possible 

Doncs d'altra banda el que he de plantejar és si hi aclaridor del problema, apeHem al saber del Prof, 
ha relació (i potser identitat) amb un altre nom que Delcor, que justament donà cites del nostre Pedra, 
Ponsich (Top., p. 160) recull com. denominació de Pedre, en dos docs, del S. XIII (en el treball sobre 
certa capella de Sant Salvador, anomenada «ecclesia els jueus de Puigcerdà, Sefarad 1966, 32-35). — 
S. Salvatoris de Predances» d'un doc. de data incerta 60 2 Una altra conjectura seria que fos alteració de 


