
ESPINA VESSA 

potser un lloc diferent: una pda. «Espinanvell» que 
IGC posa en te. d'Orcau (40 k. lluny de Camarasa pe-
rò dret a l'O. d'aquesta vila) 4°39 X 42°08 en un ves-
sant suau i ample, terra de vinyes, 530 alt., 50 més alt 
que el riu d'Abella, que hi passa dessota (dissimilació 5 
de -albellì, mala grafia per -aubellì). (4) A Arag., vali 
de Jaca «La tina Spinalbieto», te. Larrosa de Garci-
pollera (L, 149.17 < TIGNA «paridera»); segons la fo-
nètica locai, la diftongació -te- seria impossible amb 
-ËTU, això suposa una base -BELLU ( > biedo > -bieto),10 

igual, doncs, a la d'Espinabell. (5) Castellonenc Spina-
rteli en el Llibre de Values de 1398 «per lo d'en Spi-
nanell», i «capellania d'en Spinadell» en el de 1468: 
comunicació de Sz.Gozalvo: probablement corregit en 
-auell, almenys en el de 1398, que seria més aviat !5 
posttopònim NP, del (2) o dels altres. 

ETIM. Com ho comprova la forma dels homònims 
(2) i (4) i fins la del (3), Espinabell (que hauria estât 
preferible ortografiar amb -b-) ha de sortir d'Espinal-
bell per dissimilació normal. Es tracta, per tant, de 20 

*SPINALBET(U)LUM dim. de SPINALBETUM (l'anterior), 
tal com Llorell al costai de Lloret LAURETUM, Vinelli 
Pinet PINETUM, Rourell/Rouret, Pedret/Pedrell, Ca-
navet/Canavelles, Canyet/Canyelles etc. 
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ESPINA VESSA. (1) poblet de l'Emp., entre Navata 
i Bàscara, agre, a Cabanelles. 

PRON. MOD.: 9spindbés3. Oït aixi, amb ê\ a tots 
els pobles veïns, Cabanelles, Navata, Ordis (xx, 86ss.), 
Oilers, Vilademuls (XLIV, 144ss.). 30 

MENCIONS ANT. 979: «villa Spina unsa [leg. 
-uersa] et in Villaerte, in com. Bisuldunensi» (Mon-
salv. i, 243.5f.); 1151: «parr. de Spinaversa», cit. dar-
rere Vilafant i Vilanant, i abans de Crespià i Camp-
major (Monsalv. xv, 370.15f.); 1226: Espinavessa 35 
(BABL iv, 418); 1315 i 1362: Sti. Laur. de Spina-
verssa (Monsalv. xvn, 165, i Alsius); 1691: Spinaves-
sa (Monsalvatje). 

HOMÒNIMS. (2) Lloc antic prop de Valls. 1206: 
Guillem de Tarragona tenia part dels llocs de Valls, 40 
Picamoxons, Spinaversa i Pontgaudi [probablement 
lleg. Montgaudi = Montgoi] (BABL in, 378); 1319: 
«--- que negu no gos gitar pedres al carni que parteix 
de Vais tro ha Spinaversa» (BABL xil, 292; i GGC, 
nota a p. 790); 1155: «locus Spinaversa in territorium 45 
Tarracone» (Font Rius, C. d. p., § 102). I (3) en forma 
masculina L'espinabès pda. te. St. Genis de Fontanes, 
tossal al peu de l'Albera (xxv, 9): on ja no es distin-
geix gaire o gens entre è/é. 

ETIM. A Meserac [25 k. NE. d'Espinavessa (2)] 50 
vaig oir aspinabéss, mot viu, com el nom d'una mena 
d'arç negre, molt abundosa alli, no ben bé la gavarra 
d'aranyons (potser fr. épinevinette}), ll-vi-1958: fa al 
mig una tija, molt alta amb eflorescències groguenques. 
És a dir SPINA AVERSA 'arç dolent, feréstec': adj. ger- 55 
mà del cast, avieso (DECH, s. v.), i del cat. ant. vessa 
"pervers', mot predilecte d'Eiximenis, i encara ben viu 
a Mallorca, amb sen tits secundaris; on hi hagué af ère-
si per confusió de la A- amb -a final, en combinacions 
frequents com VERBA AVERSA, FEMINA AVERSA. Cf. 60 

NLL com it. Malaspina, cat. Matamala, Puigmal etc. 
Ja la é tancada prova que no hem de pensar en ViciA 
've?a' o en bessa 'meitat del brancam d'un arbre' (cf. 
bessó). 

Mossarabismes : Espinés, Font i Venta d' 
te. Alcoi (xxxiv, 3.22). Potser el pi. de SPINETUM 'es-
pinar, bardissam', mot usat ja en llati clàssic, supo-
sant que Espinetos arabitzat en -ets fos percebut com 
-eq pels catalans. Però potser es tracta del mateix Es-
pinavés que acabem de registrar, on la v- s'hauria per-
dut per dissimilació, a la manera de VIVANDA > vian-
da, paviment > pdiment, móiment etc., i llavors -aés 
> -és. 

L'Espino. En els Ports de Morella: «Francesch Ar-
ruffai de Castell de Cabres --- per un trog de terra 
que ha al Spino», a. 1444, en el Capbreu Milian de 
Morella, f° lOOv. Del 11. SPINUS 'ar?', ja usat per Vir-
gili i Plini. 2) Assagador del Collet de L'Espino, te. 
Castellfort (avui pron. espino), a. 1567 (BABL xil, 
175). És l'actual Mas de l'Espino terme Castellfort 
(XXVIII . 75.13). Coli d'Ecpino a Beo (xxix, 175.8). 
Sengles pdes. L'Espino a Vistabella (xxix, 76.14) a 
Busot (xxxv, 116.4), i al Campello (xxv, 115.3); Alt 
de L'Espino a Biar (xxxvi, 8.25). 

1 Tanmateix Espinalgosa pot ser forma real < Es-
pinalbosa (cf. infra Espinauga, Espinalba), que real-
ment va existir, i ben antic, deriv. d'Espinalb (infra) 
paral-lel a Espinosa cpt. de SPINUS ALBUS: «ipso Ma-
mmolo ['turonet'] de Spinalbosa» figura en una llis-
ta d'afrontació Sud de la Marca de Berga, cap a fi-
nals del S. xi (pubi, en Li. Fe. Mai. il, 210.1), on 
va entre ipsa Benna, Ipsa Rabaza (12 k. Est de 
Cervera), ipsos Quadrels [te. Molsosa, 5 k. NE. de 
Calaf], Puig de Mor [amb l'explicació «versus Tàr-
rega»], Sadaó (7 k. N. de Cervera) i «Iorta» [lleg. 
Jorba?]. Potser un homònim del del Miracle, o fins 
aquest mateix, encara que els llocs que podem si-
tuar, entre aquests, són en una linia uns 10 k. o més, 
al Sud. — 2 Spulzela en dos docs., 960 i 965, se-
gons les afrontacions (Monsalv. xi, 196.10, 207.llf) ; 
era a la vali de Camprodon, junt amb Pujafrancor, 
Espinaub (infra) i Llebro. Un altre Spulzella a. 
1023 en el Penedès, citat junt amb Calafell, Banye-
res i Llotger (L. Bl. de Stes. Creus, § 8, p. 9.10f.). 
3 Molt pròxims a Espinzella, 25-30 k. més al N., 
però separats entre ells per la vali del Ter: Espau-
lella: gran mas part d'alia de la Serra de Salgueda, 
sobre el Ges, te. La Vola, al limit amb Vidrà (1953), 
a l'entrada d'un collet, i em parlaren d'una cova alli 
ensorrada; i te. d'Oris: la coneguda Cova d'aspsu-
léh (1954, xil, 153.10). Aqui hi hagué l'evol. fon. 
4z- > li > ul, com en aulet, aulina, ILICETUM, ILI-
CINA (DECat). — 4 La Spuella, nom de sengles co 
ves a Odèn-Canalda (xxxiv, 159.15) i a la Baronia 
de Rialb (xvn, 32.19): aqui haplogia ¿'Esp(el)ue-
lla < -elu(z)ella. 

Espinai, Espinalb, Espinalba, Espinalbet, Espinoci) 
veli, Espinàs, Espinavessa, Espinegosa, Espinelves, Es-


