
basca: ib-, combinada en la direcció de ( d) o si es 
vol en les altres. 

I hi podem afegir, confirmant la formació bascoi-
de, l'eloquent suport d uns NLL bessons. de les més 
arcaiques valls de l'Alt Aragó. Ibort. llog. de 36 hab. s 
agre, al mun. d'Abena. p. jud. Jaca: i un altre prop 
d'Ayerbe, antiquíssim, car ja llegim «Emitera de Iuorte 
quam comparavi — » en un doc. de 1006. del Cart. 
de Fanlo, repetit: § 20.2, i 20.9. És ciar que aquí 
tenim el nostre mateix i b u r r - amplificat amb el sufix io 
f>asc - T i (vegeu-ne exs. bascos i pallaresos-
ribagorçans en els estudis sobre Suert ( ç i ' B - î r i - t i ) i 
Sort ( ç u b - u r i - t i , E.T.C, i . 202. 207). 

També aquí tindrem i b u r r - t i en el bosquet dels 
aiguamolls o de la ribereta'. Però l'intima unitat amb is 
Ivorra es comprova en trobar-lo també en una vari-
ant Yborrí, en un doc. de 1202: «in Leres et villa de 
Yborrí...« relatiu a San Pedro de Siresa (Sangorrín, 
Libro de la Cadena, p. 190), puix que deu ser també 
ben prop de Jaca, figurant en el seu Libro de la 20 
Cadena, potser és la mateixa localitat. més aviat que 
en dues variants: una amb sufix -ti i l'altra, nua: 
però, si més no, serien llocs veins i bessons lín-
giiísticament. 

Una sèrie de repeticions que trobo del nom cïhxjrra 2s 
en terra valenciana i mallorquína em semblen tots 
trasplantats del de la vila segarrenca. La Ibofa. pda. 
d'Agullent (xxxii, 96); Iborra redol de cases, te. de 
Benilloba (BDLCw 287): aquest, pron. amb b bila-
bial; però més al Sud amb labiodental: Casa o xalet 30 
divora a Agost (xxvi, 46.16. 49.8): «el d'Ivórra» al 
Campello (xxxvi, 112.6). 

A Ariany Son Ivorra deformat en Son Siborra. ja 
en el mapa Despuig; i hi ha també el «Castellot de 
Son N.» i la «Cova de Son Xiborra» (xli . 35.21, 22. ^ 
Mase. 20F8). I a Inca: Cas Metge \Igoñy (xi. Mase 
1955). Puix que hem vist que uns cavaliers d'Ivórra 
figuraren entre els conquistadors catalans de Murcia 
i hi estaven afincats, no és estrany que aqueixos 
emigrants segarrenes també deixes-sin rastre a Ma- 40 
Horca i a Valéncia. 

Potser podem pensar en repetido autòctona en 
un nom en el P. Val.? hi ha allí arrelat el cogn. Ibór 
(en tinc nota a Alginet i Cullerà, xxx. 185.5. xxi, 83. 
84), i Ibor fou el nom d'un fecund emigrant, funda- is 
dor d'Ibor City, suburbi de Tampa, capital de la Flo-
rida. Podría, però, ser autòcton al P. Val., perqué, 
amb la neutralitzaciò morisca de r /apareix petrificat 
toponímicament en el Mas i Font del Ibòl, i el Cóm 
d'Ibol (pron. kondibót) a Vilafranca del Mae. (xxix. so 
45.21), i La lbòla pda. d'Ain (xxix, 167.14). Aquí, 
però, ens aparta del nom Ivorra la manca de -a. i la 
pron. morisca amb /, també indica origen africa o 
aràbic: Un YiburiìsP algerià. junt amb Yibiìd i Yibiid-
gâsim, registráis pel GGAlg.. donen la clau d aquesta ^ 
enganyosa paronimia. 

Llogaret de Cerdunya. uns 3 k. a l'Est de Puigcer-
dà. agre. al mun de La Guingueta (nom canviat en 
Bonrg-Aiadanw per ( administratif) francesa) 

Pron. lot .: L< oït a Puigcerdà 1924-29: i en les enq. 
de 1959. alii mateix (win. 48. 60> 1 els pobles veins. 

MESCIOSS AST. HV> Acte C Sdl rg Hyxi ( Ix en 
el capbreu. Hix. copia S xn. ed PPuiol n 181 >: 
949 Hixs< perô és doc. fais: Abadal. EixaUula 1 " ) : 
974: Exi(Alart. Sot Hist Comm. Ronss II. 108): 9H2 
Exi. villa Exi {Cat Car 243. 22): 990. Exi (Alart. I 
c.h 1011. /.vi (Alart. I. c h 1034. (Alart. I. t\>: 1091 
«Sti. Martini usque ad volonem Sti. Felicis. excepto 
foro Exit» carta de pobl. de Vilafranca de Confient. 
Font i Rius. c p. § 4l . confrontada amb Marc all. $ 
311. en el vol. II. p. 608 (id. en InvLC. s v. for). 

Segueix anàlogament el S.xii. 1150. ¿no(Vails Tab . 
Priv. Àneu. p. xxv): (BABL n 2~6-~) U ~ 5 
Aimerici de IxiCart de Poblet. p 188); 11~8. doc 
constatant el trasllat a Puigcerdà de la capitalilat de 
Cerdanya: «villam -- - que ¿v dicebatur - -- transferri 
feci - -- in Man tern Cerdanunu (Kehr. Papsturk 4~8> 
i Alart (Pnv 62: Font 1 Rius C d p S 154): 11~H Sti 
Martini de HLx ( Cart Poblet. p 195): c 1182. que 
llegeixo en el facs.. p. 169): -villa Ixs --- sagionia 
dlxs--- -(BABLMI. I64): 1286-- ¿viDelcor. Sefarud. 
1966. p. 39): /.-J 59 Hix ( G>I*>ACA XII. 86): 1693 Lx 
(Alart. Sot. Hist p 12S) PVidai (Ruscino 11. "9-82. 1 
Guide Pyr.-Or 380) no hi afegeix cap dada nova ni 
obsen acions d interès Pcx més en Ponsich 1 Top 
143). fora «palacium de ¿v». l'a. 12~1. 1 di\erses cites 
de Ix. a la fi del S.xin. i de ¿ven el xmi 

ETIM F..s pot. sense escrupol. mantenir la que vaig 
acceptar en E TC 1. 88: paleo-basc esk casa . és la 
variant del base cornu eLxe casa . que ha deixat des-
cendència en els Pirineus catalans i aragonesos f>f-
n - e g i - a esent Exenegut en I Acte de 839. étimon del 
cerdà Saneja. o b e - e s f . > Oi\-ix( ET C 88): f > f - a (amb 
article bc. ) > rbg. Eixea \ora 1 Éscra: f > a - b f r r i casa 
nova > étimon dels aragonesos Javier Xavierre. 1 
Xa lierre- la ire etc.. com deixà establert Mz. Pi en un 
estudi classic. Fn efecte s'observa consen ada encara 
la F de la més antiga tradicio. en les mencions Exi. 
Exii. de 954. 982. 990 1 1095. de manera que l evolu-
ciô fonética és la normal de la f davant la palatalitza-
ciô de x. tal com en el verb tv de f x t t . Ilig de îic.rr 
etc. 

Des del punt de vista semantic, hem de partir del 
fet. ben subratllat per Alart. -els d<xs. puntualitzen 
que des de c. 950 fins a 1181 (data de la fundaciô de 
Puigcerdà ). estava situât a Ix el mercat de Cerdanya 
(RLR. i\ . 502). 1 Puigcerdà fou fundat en la part cxci-
dental del terme, que lias llavors t*ra Lx. fsf designana 
doncs el gros cobert que allx*rga els mercats: la gran 
casa : com el fr. La Halle. 1 com Cobertada en mant 


