
SORTENY 

RUS (cf. Aebischer, Top., 134; i Skok, S 198). Davant cuberta, 1956, pren nom dels molts torrents sorrencs 
-¿a- la RR doble se simplifica, com en Boriana = Bor- que el rodegen. Ca's Sorrero, a Llucmajor, prop de 
riatta, Bo(r)riol, bëj)rio, sà{r)ria. Per la mateixa raó Cala Pi (XLI). 
descartem unió amb Sor a, o el cast. Sòria, i majoraient 
amb l'arabisme valencià Soriano. S Sorrai, V. Sorra Sorre, V. Sorpe Sorreigs, V. 

En unir-lo amb el precedent grup bascoide, pensem Oris Sorrulla, V. S- (mise, àr.) Sort (Pall.), V. Suert 
en les formacions diminutives basques com Altuna i 
els altres que explico a l'art. Estana (supra i E.T.C, i, 
163), Sagarna o Aiçarna. No es veu ciar del tot, per- SORT 
què com a base d'un tal diminutiu, el primitiu base io 
hauria de ser çurrio: tal com en Estana (del base esto). Del llati SORS, SORTIS 'sort' o 'capital' (que s'inver-
Car no sembla que es pogués pendre com base de tia per comprar una terra), d'on passa en toponimia 
la derivado diminutiva una forma articulada çurre-a. al sentit de 'parcella de terra': DECat vin, 97¿>4-98 
Hem de deixar-ho, dones, per a examen deis especia- ¿>17. 
listes bascòlegs. En termes generals, resta, però, la pro- V Sengles partides la Sort, a Lladurs (xxxvin, 166. 
babilitat d'aquesta atribució al nostre grup bascoide, 14), a Figuerola del Camp (XLVI, 14.26) i a la Serra 
en una forma o altra. d'En Galceran (xxvm, 158.25). 

1 Irigaray aplega molts testimonis de la variant -pe Les Sorts, llogaret del municipi d'Alinyà; id. antic 
(de -be) en la toponimia basca (1.a Reunión de Top. terme del municipi de Vilallonga del Camp; partida 
Pir., 162); i n'hi ha justament amb -rr. El fenomen 20 de Gósol (xxxvm, 85.12). 
b > p s'observa clarament en altres composte» bas- De sortanella 'parceHa perita': La Sortanella, parti-
ros de mots amb -rr: Gurpide, Gurpideta (de goni da de Benillup (xxxiv, 16.23). La Sortonella, partida 
'roig' + bide 'camí') o Gurpegi amb begi 'ull, ullal, de Benigànim (xxxn, 10.10). Sengles les Sortanelles, 
deu' (Mitx., Apell., S 294). El duplicai català Gurp/ partides de Figuerola del Camp (XLVI, 142) i de Xiva 
Gurb de goni amb -be potser també mostra la va- 2} de Morella (xxvii, 158.23). El Sortanell, partida de 
riant -PE junt amb l'altra (veg. l'art, supra). — 2 Catí (xxvm, 105.11). J . F. C. 
Avui té r simple generalment (çtira 'la fusta'), però 
amb bastants indicis de variant antiga amb -rr: el Sortablo, V. Suert 
deriv. çurrun 'biga mestra', guip. çurrin «palo para 
remover la ceniza». I no manquen bones raons per 30 
sospitar que d'aquí venia en paleo-base el mot per SORTENY 
dir 'os', el qual també significa «cuenco, colodra»: 
és sabut que en les cultures primitives l'os servia Una de les valls més altes en el Nord d'Andorra, te. 
per ais oficis de la fusta; en aquest mot hi ha pre- Ordino, al capdamunt de la Valira del Nord: és la 
fixació alternant: açur en biscaí, però eçur en els 35 branca esq. de la vali que puja cap al NE., des del 
dialectes restants, fins l'alabès antic de Landucci. llogaret El Serrât; es forma al peu dels Pics de Serrera 
Dones, també aquí hi ha duplicai -rr/-r: amb arti- i Estanyó, després de rebre per la dreta la que baixa 
eie eçura però biscaí açurra; i en els dérivais -rr-, del Port de Siguer. Oït sortén, 1933 (exc. 191). 
àdhuc fora de Biscaia: eçurruts «esqueleto», lab. Origen clarament base. Però es pot vaciHar entre 
eçunun «tuétano», eçurre «glándula». — 3 Santa dues vies semàntiques, com die en E.T.C. 11, 36; 1, 
Creu, el llogaret més alt de la vail de Castellbò, ja 221.25: base çorte 'branqueta', «rajita de leña», «man-
prop del Coll de La Basseta, que és el de Sant Joan go», «tallo de maíz» (guip); i çorten, dérivât de çorta 
de l'Erm. «gota grande», propi dels 3 dialectes basc-francesos, 

segons Azkue; amb els seus diminutius xort, també 
V guip. i lab., i xorta «gota» bnav. (Uhlenbeck, Vgl. 

SORRA i derivats Lauti., 38). D'aquí és normal que es formés un geni-
tiu çorten, tal com hi ha giçonen, genitiu plural, al 

'Arena gruixuda', també ha donat NLL en aquesta costat del genitiu singular giçonaren (bise, giçonan). 
forma contreta (no sols la primitiva saona). Torrent En conclusió, vist tot plegat: çorten 'de les gotes' 
de la Sona, te. Bescanó (xxiv, 25.7). A l'Isàvena, en 5® és l'ètimon més convincent per la naturalesa d'aques-
un doc. de 996, prop de Giiel: «de Illa Sorra» (Aba- ta vali; i és natural que se'n fes -en en fonètica cata-
dal, P. i R., n.° 316). Barrane i Font d'en Sona i Torre lana segons els duplicats enguany/enguan, dan/dany. 
d'en Sorra (pron. nifi; amb en postís), te. Cotlliure, NL paraHel, dones, al de tants barrancs pallaresos dits 
prop de Madaloc (xxv, 24.2). Tossal de la Sona, te. Lo Goter, o Es Gotau de la Vali d'Aran i tot el ves-
Onda (xxix, 155.25, '26 X '01); no crec que sigui el » sant occità. Hi ha una ermita de nom Sour deign en 
cast, zorra car rabosa allí és general i arrelat. te. de Vedun, districte de Foix, dret al Nord del nos-

DERIV. No gaire lluny del Mas Sona, veral i veï- tre Sorteny. Cf. Sortablo n. 14 a l'art. Suert/Sort', i 
nat de 135 hab., a 0k4 del poblé de Llavaneres, tirant Sornàs, art. Sorpe (5). 
cap al Pia de Fogueres (xuv, 177.17), deu ser Can Va-
dor Sonai, entre Agell i Mataré, que segons En Casa- «o Sos, V. Soses 


