
BERGÜS 

el Bergelit de St. Cugat; podrien ser formes arabit- en Whatmough, The Dialects of Ancient Gaul, pp. 
zades o mossàrabs, ço que permetria la b-; però aques- 508 i 627.1 

ta explicado fóra incompatible amb el nom de Ca- 3) Bergussa. Nom personal masculí testimoniat en 
lassanç. una antiga inscripció (CIL x i i i , 3285) de la zona del 

Si tanmateix és válida la variant Buriguelli (inter- 5 Rin (cf. Weisgerber, RbGC, 286 i n. 31). 
prêtant burg) potser encara es podría salvar en part 4) Bergoise. A St. Martín-l'inférieur (Ardèche). En 
la idea de Pita que hi hagi l'àr. burg, i conciliar-ho documents antics: S. xii: «Guillelmus de Bergoisa»; 
tot, admetent que hi hagi un altre NP aràbic'la Torre a. 1139: «de Bergosia» (Cari, de Montpellier) (cf. 
de X.', tipus toponimie ben corrent (Bujaraloz, Bur- Hubschmid, ZCPb. xxiv, 208). 
jassot, Burg-arossa, Canarrossa, voi. i, s.v.). Seria un io 5) El Bergús. Nom de l'estany més alt de la vali de 
nom de la vividissima arrel àr. bld. 'durar, ser perma- Sant Nicolau (vali de Boi). Es troba al peu del Portai 
nent', d'on vénen el nom d'Ibn-Kbaldûn i altres per- de Colomers, a 2450 m. d'alt, (cf. Coromines, Top. V. 
sonatges ben coneguts; tan fecunda en NPP que Hess, Bot, s. v.). Aquí és més segur que enlloc que l'homo-
a Arabia sola, ja en registra cinc; entre ells veiem sis nimia és casual i que cal posar el nom en relació amb 
testimonis de Hâlid a Arabia i altres països musul-15 el ribag., pali, i aran, ber gàs 'après' (cf. PVArGc., s.v. 
mans, i a Algèria n'hi ha altres sis (GGAlg., 221, Barguèrd). 
218a). Cf. també Benifallet. 

Així salvaríem els entrebancs fonètics i tindríem És més o menys dubtós que cap d'aquests parònims 
una explicació raonable de tots quatre noms, si ad- tingui gaire relació amb el Bergús de Cardona D'a-
metíem que la Be- moderna de Berguellí i la dels al- 20 quest tenim documentació segura des de l'Antiguitat 
tres dos noms és deguda a alguna contaminació (com clàssica (T. Livi, Polibi i Ptolemeu). Deixant en car-
p. ex. la dels refinats NPP aràbics en Ven- o Bel-) o tera els altres, amb la possibilitat de paronimia ca-
altra qualsevol alteració. Car el H- inicial s'hauria suai, atinguem-nos a l'estudi del nostre, que conei-
perdut normalment dins el grup -rgb- majoraient, puix xem bé: 
que en els arabismes catalans es dona sovint l'evolució 25 DOC. ANT. Ptolemeu parla ja de la ciutat dels 
b~ > ër\ i la -d final, so ben débil, s'hauria perdut en ilergetes anomenada Bepyovata (Ptol., 2, 6, 67), que 
el NL de Calassanç i ensordit en -t en els altres dos. deu correspondre al nostre Bergús (cf. Holder, Alt. C. 
El NP en qüestió podría ser també (o millor que Spr. 1, 405). Polibi esmenta els Bapyouaiot, tribu en-
Hâlid) el dérivât Hàlladi d'Algèria {GGAlg 221), amb tre els Pirineus i l'Ebre: Kai Scafiàç zòv "Iprjpa no-
l'avantatge d'explicar bé la / de Berguellí i no menys 30 za/nòv xaz¿azpécpezo zó TE 'IXoupyvzcov Wvoç xal 
la -l- dels altres; en efecte: â estava subjecte a imela, Bapyovaicov, zzi 8s zobç; Aiprjvooiouç xal zoùa 
i podent-se tornar î (com en l'àrab de Granada), per 'AvSoaivovç iièxpi rrja npoaayopeuvofièvrjç Ilupfjv-
la metafonia de la -i final. 7)ç (Polyb., 3, 35, 2). Titus Livi enumera els Bargu-

Quant a l'alteració de Bu- en Ber-, també podría ser sios entre els Ilergetes i els Ausetanos-. «(Hannibal) 
per l'etimologia popular verger o verga, o la del NP 3 5 Ilergetes inde Bargusiosque et Ausetanos et Laceta-
cat. Bertrán. Més que més a Calassanç car a 15 k. niam, quae subiecta Pyrenaeis montibus est, subegit» 
d'alli hi ha el llogaret Pueyo de Mar-guillén, en la (Liv., 21, 19, 6). Guiats per aquest context, hem de 
etra, de Graus a Benavarri, agr. de Torres del Obis- dir que la localització dels Bargusii, posats entre els 
po on intervindrà el NP Guillem,1 ilergetes (a ponent) i els ausetans (zona de Vie), cor-

1 En canvi, fins consentint a dissociar-ne als altres 40 respon exactament a la situado de Bergús. Aquí te-
dos NLL, no sembla possible creure que en Ber- nim, dones, la identificado segura i l'unie punt incom-
guellí hi hagi etimologia semblant o, igual, a la de movible en la nostra recerca etimològica. 
Mar-gutllén\ no hi ha proximitat immediata, ni s'ex- ETIM. Disposem de dos agafadors ben clars, l'e-
plicaria el canvi de -llem en -Ili. lement inicial Ber g-, en el quai és logie veure-hi l'ar-

rei indoeuropea b h e r g h - 'elevado', 'muntanya', i l'e-
lement final -ús, que pot ser interprétât com un sufix 

BERGÜS també indoeuropeu: -usto o bé -usso, ben representat 
aquest en la documentació antiga d'una zona que va 

Gran pagesia i església rural dalt de l'altiplanície de Lió a Metz. Creiem, en conseqiiència, que ha de 
que domina Cardona pel S. i SO. És a 6 k. de Cardo- 5° tractar-se d'un topònim pre-romà indoeuropeu, potser 
na. Constitueix el nudi d'un poblat agrégat de cases pertanyent a un estrat primitiu com el que aportaren 
escampades que l'any 1964 tenia 135 habitants, segons els sorotaptes a la nostra terra.2 

el Nomenclátor d'Aedos. Per a la interpretació deis nombrosos parònims en 
HOMÒNIMS I PARÒNIMS. 1) Bergusitanus. An- qué podem retrobar l'element Berg-, vegeu el que hem 

tic nom personal de la Narbonensis: «T. Vipongius5? dit a l'article dedicat a Berga. 
Homullus Bergusitanus» (CIL xii, 4529). Pel que fa a l'atmosfera lingüística del sufix -uso 

2) Ber gusta. Nom, potser de deessa, testimoniat per o -usso, i del nom personal Bergussa, podem veure el 
una inscripció de la Côte d'Or: «deo Vcueti et Ber- mapa de la pàgina 286 de l'obra de Leo Weisgerber 
gusiae Remus Primi f. donauit u.s.l.m.» (CIL x i i i , Rhenania Germanica-Celtica.3 Es dibuixa clarament 
11247). Vegeu algunes observacions sobre aquest nom 60 una àrea lugduno-mediomàtrica, situada entre el Rin 


