
SISPONY 

l'Est, però encara es pot considerar de la vali de Lord. Saspon (Valls, o. c., 397); 1263: Esteva Gerald de Sas-
M'ho explicaría com un cas de deglutinació de l'art, pon [i després, en genitiu]: Geralde de Saspon (Cart. 
vulgar S' (IPSUM), i amb una evolució vocàlica, que d'And., § 34, 118.1 i 119.2); 1275 (doc. de la cance-
novament observarem en les notes sobre Sisquella (in- lleria de Foix) entre els testimonis de la parr. de La 
fra) i sobre Susqueda (art. a part). 5 Macana firma «Guillem Riba de Sesponh», p. p. Bau-

li/ Xisquerol, pda. de Benassal, diminutiu de Sis- don de Mony i per Valls Tab. (p. 412) i revisat damunt 
quer, amb í morisca. l'orig. per Baraut (C. And. i, § 124.5); 1280: «in 

terra Bernarde Sasponya» (Cart. d'Andorra n, 134. 
LA SISQUELLA. Cf. DECal, 949¿>36, 950¿41. 1) 17); 1394: Sespony (Valls Tab., 427); 5. XVI... Sus-

Llogaret de Segarra, agre, a St. Pere deis Arquells, uns IO pony, en el Politar 176.2 (Bu. Soc. Onom. Bna. IV, 
4 k. al S. de Cervera. Pron.: h siskéh a Freixenet (Ca- 30). 
sac. 1920). EN RESUM. Presenta vocal inicial Se- els anys 

2) Oít La siskéla, gran valí de Les Garrigues, afl. 1162 (bis), 1275 i 1294, advertint que aquests testi-
esq. del riu Set, provinent del te. de Juncosa, a FE. monis queden reforjáis pel fet que el doc. de 1275, 
d'aquest poblé, poc més amunt de l'Albagés (1935,15 emanat de gent de pron. occitana, és el que està ben 
LI. i, 61); és errònia la forma «Vali de les Esquelles» a l'abric de la neutralització fònica de -ejaL, de la 
que figura en mapes i geografies, per malentès de una pron. orientai del català, la qual actúa en els següents: 
variant «les Sesquelles» (de sesca, variant de sisea-. Sa- en els anys 1176, 1263 i 1280 (i fins un cop el 
DECat, 949b). MENCIONS ANT. Grafiat Sisquela 1162 contra 2 de Se-). 
o Cisqueyla ho trobem com «pelagus de ---» a. 1192 20 Su- en el Politar, amb el fenomen comú e-ó > u-ó 
[pèlec 'bassal que es congria en una vali húmida'] (LleuresC, 199-200), per tant el testimoni d'aquest 
(Font Rius, C. d. p., § 192); 1197: «vallis de i document d'Estat, reforja indirectament el carácter 
«populado de (ibid., § 206), el qual en dona més originari de Se-. 
indicacions a les pp. 820 i 821, acceptant a tort el bar- Quant a la consonant final, tenim n el 1162 (bis), 
barisme las Esquellas-, 1359: «Sisquela: 10 focs» 25 1176, 1263 (tres cops); i tenim -n palatal el 1162, 
(C0D0ACA xii, 20). 1275, 1280, 1394 i en el Politar (grafiada in, ny, nh) 

3) La Sisquella, mas en el te. de Llanera de Solso- i en la forma actual. Aqueixa alternativa -n/ny corres-
nès, cap a Lloberola (XLVI, 127.24, 130.22, 129.39, pon a la que es dona, entre el cat. ant. n i el modern 
136.21; '08 X '52). ny, en la massa deis mots en -NN: anjany, enguan/en-

No s'explicaria que una valí o terme extens pren-30 guany, danjdany, sen/seny i fins cana/canya, baña/ 
guessin com nom 'la petita sisea', 'el petit càrritx'; és banya. 
racional que, igual que Sisear i Sisquer, tingués Sisque-
lla un sentit coHectiu: 'el paratge de les sisques' (que De l'anàlisi de les variants antigües i modernes del 
és ben bé la naturalesa d'aquells indrets), notem el pe- nom ja resulta, dones, la probabilitat d'una base *SES-
lagus etc. deis docs. antics de l'homònim (2). Per tant PONN(E), o bé si volem atendre a la inicial Sis- de la 
partirem d'una base SISKUÈT(U)LA, coHectiu diminu- forma definitiva, admetríem SEISPONN(E), que tant ens 
tiu com el d'Olivella OLIVETULA, al costat de OLIVE- acosta ais noms aquitans que exposarem.1 

TK/Oliveda, Llorell/Lloret, Pinell/Pinet, Bruguella 
etc.; en efecte, de les disquisicions exposades en el Perqué YETIM. que jo havia suggerii en el treball 
DECat, 950M-13 (cf. 949¿z51 ss.) resulta que la base *0 de 1954 sobre la Top. d'Andorra —S'espona 'la espo-
etimològica pre-romana del present nom de planta fou na', amb una suposada forma masculina -on i article 
SISKUA, i cosa semblant ens indueix a suposar Susque- IPSE aglutinat— ja l'abandonava en la 2a. ed. (1970, 
da (art. infra) i Osquer (< Susqiier) var. de Sisquer E.T.C. 11, 112), com a rebuscada, amb massa detalls 
(supra). formáis hipotètics; i invocant el NP aquità Seniponnis. 

Sisear, Siscarri, Siseará, V. Sisea Siser, V. S- (mise. 45 Per aquí en efecte va la cosa, com hi indueix tot el 
moss.) quadro aquitànic que dibuixarem. 

En les inscripcions aquitanes llegim Seniponnis NP 
SISPONY en genitiu, junt amb Andoxponni NP en datiu (Mitxe-

50 lena, Textos Are. Veos., pp. 17, 18; Fon. Hi. Vea., 261 
Llogaret d'Andorra, agre, a la parroquia de La Ma- i Emerita XVIII , 475); Andoxponni, ben documentai 

?ana; és en país trencat, a l'O. d'Andorra la Velia, pel C.I L. XIII, 801, suggereix a Weisgerber alguna co-
a la sortida d'una petita vali afluent, dominada per sa d'afi en el substrat pre-cèltic de Renània (Rhen. 
alguns pies (Enelar, Caroi etc.). Germ.-Celt., 289). D'altra banda, tenim Anaspuni, ben 

PRON.: sispón, oi't a Tor, 1932 (LI. v, 3); i a La » semblant en un arcaic doc. (any 1017) de la vali de Be-
Macana, 1934. nasc (SerranoS., NHRbga., 481). I no es devien acabar 

MENCIONS ANT. 1162: G. de Sespoin i J . de aquí els casos de -PONNI: car imagino que hem d'enten-
Sespon (Valls Tab., Priv. Andorra, 389); 1162: Be- dre Sembex-Cp^onis alla on en una inscripció es lle-
renguer de Saspon (Baraut, Cart. d'Andorra 1, 202.1); geix només SEMBEXONIS.2 

1162: I. de Saspon (bis) (Cart. id., § 61, p. 95); 1176: 60 En fi, escau que hi relacionem Som-pon-ui al cos-


