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tre èt imon fos precisament 'el vessant dels cabirols', 
format amb el base aide 'vessant de muntanya'. 

EK*?). És versemblant que, sense apartar-nos de la 
varani B, puguem analitzar la composició de l 'ètimon 
ORCALL. 5 

Ore consta en lletres ibériques com nom d'una 
seca, encunyadora de moneda; moneda només se 
n'ha trobat una. Per tant el Hoc on es féu la troballa 
importa poc (fins quan se'n troben moites, no de-
mostra el Hoc on h i hagué la seca). (V. 1' article de io 
Pz. Almoguera, tir. a p.áAn. Esp. Arq., 1955, p. 228 
b). Tovar, tot rebutjant la idea de Schulten de rela-
cionar-ho amb els l lunyans Oretani de Castella i la 
Mancha, indica connexió amb YOrretanus d'una 
inscripció trobada a Isona (Aeso), en la quai un P. 15 
Marcus Ca lpurn ianus es declara «orre tanus» i 
«receptus i n c l i en te lam c i v i u m Aesonensium» 
Q.R.C.w, 35). 

Això, dones, deu correspondre a una localitat de 
nom Orre, i és de creure que essent acceptat aquest 20 
Marcus com a «cliens» de la ciutat d'Isona, que el 
seu Hoc Orre no podia ser l lunyà d'Isona, sino pro-
bablement ben a prop. Versemblant, dones, que es 
pugui identificar amb Orcau o la Conca d'Orcau, 
que comença al peu mateix d' Isona: Figuerola 25 
d'Orcau n'és a 4 k. i el mateix poble d'Orcau. n'és 7 
k. al Nord Llavors podem suposar que Y Ore de la 
moneda i Y Orre de P. Marcus són el mateix; car la 
doble no tac i ó r r i r será imperfecció epigràfica, o 
résultat d'una l ieu variant intensiva. 30 

Quant al nom d'Orcau, es podrà analitzar com 
OR(e)-KO-ALDE, significant, en l'antic base pallarès, 
'el vessant de Ore La seca estaria radicada en un 
costat o altre d'Orcau: base aide 'costat, vessant' 
uni t amb la desinència del genit iu base -ko, com ho 35 
tenim repetit en l 'èt imon de Carcolze KARRI-KÓ-BIDE 
'el carni del penyal' (on hi ha també RR com en ORE, 
simplif icada per la sincope). 

Les formes de mencions antigües d'Orcau, docu-
mentades més amunt, ja s'hi presten: amb l lur I I, 40 
résultant de -LD. 1010 Orcall i Urcallo, 1056 Orcallo, 
1130 Orcall: que fàcilment poden resultar de sim-
p l i f i cado del grup etimologie ORKUALD; Orkal, po-
ble prop de Jaca (en dos docs. del S. XIII , 1221); un 
poc més complicat Urhetellus (Mitx. i Albertos). 45 
Amb el nexe -ko- i sumant-hi el sufix genti l ici del 
base -TARR Or-co-tarris NP a Luixon o bé amb el 
conegut -estar (Holder) = 11. etanus. 

Les altres localitzacions inventades per a Ore eren 
de pur «sonsonete». Un poble d'Aragó 0(r)rera que 50 
en realitat ve de HORRE-ARIA: Orrit suggeri i per 
Untermann és una localitat petita i pobra, remota 
cap al capdamunt de la N. Ribagorçana ( i sabem 
que ve del be. URRITI ' l lunyà'). Res a veure tampoc 
amb Orís suggerii per Mateu Llopis (V. infra la seva 55 
etimologia real). No pensem tampoc en Òdena ni 

Ora (<OTURA (que s'hi oposen amb llur -T-). 
Descartem semblances casuals. DorcadiddX. d 'un 

NP femení en una inscr ipc ió romana d 'Apú l i a 
{Mem.Accad.Lincei 1878, 664), essent a la Magna 
Grècia, és ciar que ve de l 'aMudit gr. 5opm<; dat. 
-Òc5i 'gazel la'. Un cogn. fr. Ourgaud, deu venir d'al-
g u n canvi de suf ix de l 'oc. ant. orguelh (-oeil 
d ia lec ta lment ) . Per a YOrquera de la va l i de 
St.Nicolau, v. TVBoi, 8-9 on l'enllago amb el bc. 
urki 'bedoll ' . 

És suggestiva la semblanza amb el r iu Dúrcal que 
a las Alpujarras baixa del pico de la Veleta; però és 
dif íci l si bé no inconcebible alguna l lunyana com-
b inado ibèrica suposant aglutinació de AD; més di-
fíci l encara, però, pel fet de ser n o m de riu. 

1 Curiosos només (encara que siguin insegurs, 
com indici de reminiscència cèltica) són els noms 
que veiem en YHypocras del Grand Saint Graal: 
Oreas o Orcaus rica ciutat del «reialme d'Evalach» 
(ed. Hucher 1878 111 360, 509, n226); Orcaus nom 
del rei de l ' i l la on desembarca un dels caps de 
l'exèrcit cristià ( in 246 etc.).— 2 Grup que ens 
dur ia fins a preguntar si l 'aMudi t NL escocés 
Orcades podia empernar-se en aquest celto-basc 
IORK/ORK-.— 3 Encara un altre, menys ben cone-
gut, i mal situat, potser cap al baix Arieja: car en 
els docs, del cartulari del monestir de Lezat (molts 
dels SS.xii-xiii) figura una familia noble Oreas, 
amb possessions en el Lezatès: a part i r d ' un 
Raimond Roger & Oreas, en docs, de cap a l 'any 
1100 (Hist.Lgd. v, 1762, 1763). 
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Poblat de cases escampades, que forma part del 
mun. de Subirats, amb església parroquial, p rop de 
la collada on la gran comunicació de Barcelona cap 
a Ponent passa la carena entre els vessants del 
Llobregat i els del Penedès; situat a mig carni de 
Molins de Rei a Vilafranca. 

PRON.: urdâl, oït a St. Sadurni d'Anoia, Casac. 
1920. Jo recordo haver-ho oït moites vegades des 
de la meva joventut: a uns amb article («a l urdal»), 
a d'altres sense: crec que allò és ara bastant estès, 
més que abans. Potser és adaptant-se a això que ho 
posa amb article En Cases i Homs en l ' index del 
l l ibre de Pu jades, o perquè ho hagi vist en altres 
passatges d'aquesta obra (no en el que hi t robo i ja 
citaré). 

MENCIONS ANT. Escassegen, com escau a un Hoc 
de poca importància i de creixença tardana. 1359: 
«quadra de Cantalops, del prior de Sant Poi, 15 focs, 
quadra d'Ordal del e s p i t a 1 de Cervello - - - St. 
Pere de Molanta---» ( C 0 D 0 A C A XII, 25). En la qua-
litat d' indret solitari, en una carena, ha estât Hoc 


