
BERRÓS 

en un doc. de Ross, de 951, relatiu a Pagà (coHe. Mo- tatù Palariense» (cf. bc. gorri 'roig'); en un de 993: 
reau), veg. aquest article. Suconsenses (p.p. ZRPh LXXVI, 188). Terminado bas-

ca que en aqueix idioma apareix, encara en altres for-
Berri (Peníscola), V. Barri Berroarl, V. Bellre- mes, en la llengua viva: suntze «espace, endroit» (Az-

guard Na Berroca (Lda.), V. Barroca ? kue), amplificaci de une «espacio, trecho», d'on eis 
cognoms bascos Belsunce, Lacunza, Belaunza (Mitxele-
na, Ap., §§ 147, 131, 579): de l'últim deis quals deu 

BERRÓS venir el pali. Belonce (E.T.C, i, 126). Al costal de 
gora hi ha goruntz 'cap amunt', i la parella parallela 

Dos poblets bessons, de la Vali d'Àneu —Berros 10 bera/beruntz 'cap avall'. 
d'Avall i d'Amunt-, o B. Jussà i Sobirà— agr. a Jou. L'arrel ha de ser la del base berro «seto, zarza» i 

PRON. MOD. Jo només he sentit befos amb ó tan- també «jaro, lugar húmedo, tierra que se labra de 
cada: a Alós (1932), a Estaon (1934, xxi, 49), i a nuevo»; car és sabut que en eis derivats i compostos 
Rialb i al poblé mateix (1956-1959); deu ser errònia en base la -o del primer membre es muda en -a-, d'on 
[crec ino'ida] la pron. befos que Casacuberta (1920) 1 5 berro-untze BERRAUNCE > Berraós/Berros. Un altre 
atribuía a Esterri d'Àneu o a Sort; del qualificatiu, compost del mateix mot amb ondo 'terreny' tenim en 
Casac. va oir a Esterri: ¿e debed i de demón; i a Sort: el cognom bc. Berraondo (Mitxelena § 156); dones bé, 
de ba¡s i de dál. sense aquest canvi, trobem Berrondo a la valí riojana 

DOC. ANT. 839: Borroso, Acte SdUrg., on va ci- (ex-basca) d'Ezcaray: «Berraondo: hoyos, llanos y ba-
tat entre Sta. Maria d'Àneu (l'església d'Esterri) i la 20 rrancos encima de la peña Turgaiza», amb el qual fa 
parroquia de Jou (Jouo); 1085: la vescomtessa Adal- contrast el compost amb -barren ('a baix'): «Berro-
gardis dona a La Grassa i a St. Pere de Burgal la vila barrena: prados por la margen del río» (Euskera ni, 
de Berres i la vali Anaviensis: extret del Cart. de La 101, 91). 
Grassa per Hist. Lgd. v, 1653: el fet d'anar citat amb D'aquí la meva conclusió en E.T.C, i, 126: Berros 
la vali d'Àneu i el veli monestir de St. Pere de Burgal, 2 5 < Berra-untza «endroit des ronces», 
immediats tots dos a Berros, demostra que es tracta En corollari: l'homònim Coli Berros te. Taüll, l'ex-
d'aquest, però és ciar que ha d'haver-hi l'err. de lectura plico en detall en Top. V. Boi (B. S. Onom. Bna. 1983, 
(tan corrent) e per o (i viceversa) i s'hi ha de llegir i, p. 4) i basta remetre-hi. I un altre (no tan cert) que 
Berros. La forma Berros és Constant: a. 1193 (MiretS., podríem treure d'aquesta etim. de Berros, és que pot-
TemplH 135), 1342 (Valls Tab., Priv. V. Pir., Àneu,30 ser Barbaruéns, pöblet aragonés de la vali de l'Ésera, 
217); 1408 (Priv de la V. d'Àneu, RFE vi, 27n). Tarn- agr. de Seira (riu amunt de Graus), vingui d'una me-
bé és versemblant, per consegüent, que hi hagués error tàtesi del mateix ètimon: Berra(b)ontge > *Berba-
de lectura Borroso per Berroso a l'Acte SdUrg. de 839, röntge > Barbaruéns. 
car aquí el nom no consta més que en el text oficial També deixarem en l'estat d'hipòtesi objectable 
(i còpia del S. xn) però no en el text del Capbreu, so-35 dos noms de Pali, i Ribg., amb documentació im-
vint més genuí que l'altre (ed. Pujol, núm. 276). perfecta: l'un només antiga «in Berro vetre» a. 996, 

ETIM. Evidentment pre-romana (imprecisada M- prop de Güel (Isàvena) (Abadal, Pali, i Rbg. núme-
Lübke, BDC xi, 25), bascoide, com ja vaig dir en ro 316); l'altre només moderna: Eis Fontanals de 
E.T.C, i, 126, 140, 141. És decisiu aquí el fet que a Berrader te. Espot (xxxvn, 73.14). Aquest potser 
sobre mateix de Berros Sobirà comenta el gran bosc 40 berro rader 'l'últim berro o esbarzerar o berro d'arrere 
de Barraonse (pertanyent al te. adjacent, Escaló: o'it el b. de darrere' (amb haplologies). Qo que implicaría 
baraónse, 1956 etc.). que aquest mot bc. berro seguí viu i funcional a l'alt 

És evident i revelador per al lingüista, que es tracta Pallars ja catalanitzat. I el Berro vetre de 996 se'n 
d'un duplicat del nom mateix del poblé de Berros, si podría adduir com a prova, entenent que llavors en-
bé conservai en una forma més arcaica pels bosquerols 4 5 cara tenia curs el 11. VETERE 'veli', 
i pastors, que freqüentaven aqüestes altures i treballa- Però reconeguem que cal dubtar molt d'aquesta su-
ven pel bosc, eis quals es mantigueren llargament bas- posició, tenint en compte que Berro apareix com a NP 
co-parlants; mentre que eis de la valí, en el fons, ja femení en un doc. del mateix temps i zona a. 995, p. p. 
estaven romanitzats; allí, dones, la forma basca origi- el mateix, núm. 300 car aquí pot haver-hi un nom de 
nària berauntze ja havia evolucionat, contraient-se Áu 50 l'arrel antroponimica germ. BER- (Förs. 256): que, com 
en o i reduint-se NS a s: Veg. el conjunt de casos sem- a hipocorístic en -o, tingués rr intensiva, com podría 
blants de duplicat, en NLL pallaresos, que apiego i ser-ho la del compost Barr au¡Barrai, cf. Barravés, i la 
comento en E.T.C, i, 140-141; i afegim-hi encara el de Berragana, supra. Llavors invertiríem el sentit del 
duplicat Espodos al costat d'Espot. compost Berro-vetre, entenent que aquest vetre fos 

El final -on{t)ge/-untge, tipicament base, el retro-55 variació llatinitzant del pali, vedre 'devesa muntanyen-
bem en bastants NLL del nostre NO.: Gramos < Ga- ca' (per al qual veg. DECat ix, G2b52 ss.), amb el sig-
ramonse-, altres cops amb la n conservada: Adons, nificat de 'la devesa del berro'. Llavors, el nom d'Es-
Alins, Ausini (V. eis art., supra) Emens etc. Altres, pot ¿seria potser un derivat de verro 'porc' o 'senglar 
amb altra evolució fonètica: Gualabonse en un doc. másele? Suposant-hi un sentit com 'toll on es rebol-
de San Victorián. I una «Spelunca Gorranse in comi-60 quen eis por es' (-ATORIUM). 


