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relat en domini ibèric. De fet, sembla que era a prop Al capdavall crec que podem donar la balançada a 
de la costa i no lluny de Tarragona.1 Veg. Schulten en favor de la conjectura A). Si Manresa ve del MINURI-
Pauly-Wissowa, Realettcycl., s. v. SIA ligur-sorotàptic, que deixà Mendrisio en la terra 

Llavors tindriem una evolució fonètica irreprotxa- subalpina, aixi també, la vila parallela Suria provin-
ble d'un cap a l'altre: SUBURISIA > So(v)oresa > Sô- 5 drà de *SUBURISIA dérivât d'aquest grup paleo-euro-
resa > Sóre(s)a > Soria (aixi 1196); i en fi S uria, amb peu que hauria donat també la SUBUR de la costa, 
la metafonia acostumada: com en nbvia > nûvia, Lo-
ria > Lliiria, FONTE-RÛBËA > Font-rûbia > F.-Rubi; He descartat una paronimia faHaç, de bones però 
o MÛRÏA > Mtiria enfront de (sal-)morra (cf. encara enganyoses aparences. Una villa Soricitiensis degué 
(AjNûria nom afi a Andorra). io existir cap a Carcassona, car se'n parla repetidament 

B) Relacionar amb Çubiri (vila de Navarra vora el en un plet que sosté el seu vescomte Raimon Tren-
riu Arga) ja datada en els Ss. ix i XII (E.T.C, i, 205), cavel davant el bisbe de Tolosa en el S. xii , entorn 
format amb el base çubi 'pont ' + IRI 'vila' (d'on, amb de 1153 (Hist. Lgd., 1136). En trobo mes documenta-
un sufix base -ti, i amb una base ÇUBÎRITI ve l'etim. ciò en el nostre Liber Feud. Mai.: un Berbas de So-
de Pont de Suert (supra). Doncs, amb el nostre sufix,1 3 redett, un Stevan de Soreden, un Pere de Soreden i un 
postulariem ÇUBI-IRI-ISIA > ÇUBÎRÎSIA; d'aqui *Soe- Guillelm de Soreden son citats, junt amb molts barons 
resa, contret en sôrésa i d'aci Sóresa, Suria en la forma carcassesos, en un doc. de Ramon Berenguer I I I (veg. 
indicada. És una idea ben seductora en principi, puix aci il, p. 317). Deu ser el mateix que una parròquia de 
que el pont sobre el Cardener és important per a la Sta. Maria de Soricino de 961 i docs. posteriors (Hist. 
vila de Suria; i Suert li faria companyia catalana. 20 Lgd. v, 23.22, 243 i ss.; veg. l'index, col. 2055), pot-

Encara veig una combinació parallela: C) a base dels ser Sorèze, dpt. Tarn, al trifini amb l'Aude i H . Ga-
noms pre-romans i vigatans Sau i Seva, als quais hem ronne. 
trobat una base SEU/SAU- hidronimica, allusiva als dos Això em sembla venir de PAGUS SORÏCÏNUS, deri-
rius que hi neixen o desemboquen (veg. aquests arti- vat de SOREX, -RICIS 'grossa rata', potser en un sentit 
cles). Postulariem, doncs, una base com S E U - O R - I S I A , 25 com 'forât' comparable al eau de les rates, o lloc abun-
d'on seorL contret en sòr- i la resta de l'evolució des- dant en murids. Però per molt que això s'assembli al 
crita; aHudint al fet que a Suria conflueixen dos gros- nostre Soresa/Sttria és parònim casual: -CINUS donaria 
sos corrents fluvials, el Cardener, i la Riera de Cas- -sen en català arcaic, desmentit rotundament per les 
telladral, que baixa de Serrateix i el Berguedà. Aques- dades en -sa, unanimes entre les de Suria, en nombre 
ta conjectura té la débilitât de deixar sense explicació30 de 10, des de 981 fins a 1264. 
concreta l'elemental mediai -UR-: no seria pertinent al-
ludir al cas de Manresa, ciutat veïna, perquè en aquest Acabem explorant l'etimologia ultima del nostre 
MINUR-ISIA, l'element -UR- formava part intégrant del grup SUBUR- (i SUBURISIA-, SUBR-). Holder, com li es-
mot pre-romà d'on deriva. eau, creu que tot això és cèltic; i encara que en gran 

part pot tenir raó, el fet de trobar-se quasi totes aquei-
Entre A) i B) els avantatges i punts obscurs estan xes dades antigues a GàHia no n'és prova ferma, puix 

molt équilibrais. Dels obscurs n'hi ha un que afecta que sempre s'hi ha admès superposició, en moites 
certament B) i no clarament A). La terminació -ISIA parts, amb una capa anterior («ligur» es deia, general-
és d'antecedents europeus, almenys en part indoeuro- ment), que sempre predomina a Provença i baix Roi-
peus. Mentre que çub-iri és estrictament base. Això 40 ne; eli accepta de Much la derivació d'un ky. cbwefr 
no lliga gaire. Aixi com Manresa ve de MINUR-ISIA, 'violència' (doncs: Insubres 'els aspres', «die bitter-
relacionat amb el subalpi Mendrisio d'arrel indoeuro- heftiger»). 
pea, prefeririem un radicai al quai es pugui atribuir Es veu, però, que no s'hi conformen els celtòlegs 
aquesta provinença. més modems, car el que donen ara és ky. chwerw «bit-

I això sembla possible en el cas de SUBUR. No que 45 ter», que coincideix molt amb chwerfu 'vibrar, retor-
l'etim. ùltima d'aquest nom estigui gaire (o ben poc) çar'. Potser units a base de 'refregar, irritar, clavar 
aclarida, però han fracassai els assaigs que s'han fet punxades': aixi Pokorny, IEW, 1060, 18.32, que li 
cap a l'etrusc, l'epitirrènic i l'ibero-basc.2 I per la assenyala correspondència en irl. antic i en tot el ger-
banda europea almenys trobem tot un manyoc de pa- manie, a base d'un doble radical indoeur. syERyo- i 
rònims orientadors. Del «nomen» Subrius tenim da-?0 SUERBHO-, quasi iguals, i que es devien sumar i con-
des de noms semblants, en massa, reunides per Hol- fondre en l'evolució posterior. 
der (11, 1652), des de Tàcit i inscripcions en la «Pro- Ara bé, entre els noms epigràfics n'hi ha d'una for-
vincia» (a St. Pons de l'Erau) ( C I L v); Subron en ma un poc diferent, desatesa per tots ells i que pot 
una inscr. del CIL a la Vauclusa, SUBRIACUM en la acabar d'explicar el conjunt: SURBUR- en inscr. de la 
Belgica (> Soubrey Flandes); i sobretot el dérivât In- 55 zona mediomàtrica ( C I L XIII, 4553), al qual What-
subri, ben conegut com una parcialitat dels Aedui, mough afegeix un SURBURO (Dial. of H. Gaul, p. 124). 
des de Polibi, Cicero etc. (Holder 11, 48 ss.). No ens Aquest SURB- és apofonia de SUERBH- establert per 
cai acabar de precisar l'arrel indoeuropea d'on proce- Pokorny, i és ben naturai que una seva amplificació 
deix això: hi hauria agafadors per la banda cèltica i SURBUR-, contreta en SURBR-, perdés una R per dissi-
pel costat sorotàptic. 60 milació. D'on les formes (In)subres, Subrius, Subron 


