
SUTORRES 

Io imprès en tres ìlibres; però de tota manera pot 
venir d'una dada ms. única i aquesta ser errònia. 

En Sisquella tenim el procès cornu kue > ke; però 
hem anat trobant diversos fets que corroboren la de-
rivado de SISKUA. En SISCUETA transposant-se la y re- ? 
sultava seuskeda > soskeda o suskeda. I amb aquest 
mateix procès hem trobat Osquer d'un doc. de 1281, 
en el mateix lloc on ha persistit, dominant fins avui, el 
nom del poblet de Sisquer, entre Berga i el Cardener: 
«tres Castells — en la vali de Lort --- Ça Coma, Ça*o 
Pera y Osquer» (CCandi, Mi. Hi. Ca. 11, 53): perqué 
en aquesta vail, on no hi havia gaires NLL en Ça i 
Ç amb article IPSE, li llevaren la Ç- a Sosquer, pre-
nent-la per aqueix article, resultant Osquer: en aquest 
Sosquer tenim, dones, exactament, la mateixa evolu-1' 
ció que en Seskueda > Sosqueda. 

He deixat un testimoni del nom de Susqueda, per-
qué s'hi presenta en una variant ben xocant, si bé el 
context prova que és reaiment Susqueda, i seria la 
mes antiga de totes les dades: «in parrochia Sti. Petri 20 
m loco Ausore ad ipso collo de Suscado» llegit pel Dr. 
Ant. Pladevall, en els does, de St. Benet de Bages, de 
la Univ. de Bna. (n.° 9): car és el Coli de Nafré que 
dona pas des d'Osor a la vali de Susqueda. Hi pot 
haver un poc d'error de lectura o de còpia, però al- 25 
menys fonament parcial: potser per Susco&da (cf. Sos-

cada en la llista parr. del S. XII); Ilavors tendrían 
aquí una altra comprovació de la Ky de la base sus-
KUETA. 

Més comprovació d'alguns deíalls és encara desit-
jable; pero ja, tot amb tot, l'etim. SESKYETA 'sisear', 
'matoll de canyissos' queda sólidament establerta. 

1 Com que Sucheda, d'aquest doc. de la Delegado 
d'Hisenda de Girona, és una forma única, sospitem 
err. per Susc-, pero potser no és així, perqué Mon-
salv. ho repeteix, del mateix doc., en XVIII, 76; i 
Botet (GGC, Gir., 1019) diu que es troba escrit 
«Sucheda en algún document». — 2 Sois CAD(I)TA 
> sauqueda?, sots-cov-eda? 

Sussel, V. S- (mise, moss.) Sussenes, V. S- (mise, 
ár.) Susterris, Suterranya, V. Saderra 

SUTORRES 

Plana de Sutóres, anomenen els llaiiters de Mòra 
d'Ebre a Casac., 1924, un eixamplament de l'Ebre, al 
Sud de Benifallet. Sembla SUB TURRES 'sota unes tor-
res'. 

Sutxeta, V. S- (mise, moss.) 


