AGRAMUNT
Balt]argadera, adj. dérivât de Bottarga. Embolicant- tica histórica catalana resta ferm, inamovible (recorse amb Petra = nom del poblé veí Fedra. Una al- dem CAPUT CRUCIS > Cap Creus, C. de Creas etc.);
tra, que hi hagués mala solució d'una sigla Ped nces altrament el 11. AGER, AGRUM, hauria segurament vocaque en realitat simbolitzés una forma real Pedrencas litzat la G, d'acord amb la fonètica histórica catalana
(cf. Pedrenca, alta Ribagorça, i Pedrencs te. Rubí). * (FLAGRARE flairar) i de fet ha estât amb ir el résultat
Vora Sançor hi ha un Prat d'Ancs (infra). ¿Seria que ha donat AGRUM en romànic segons demostrà
Pra(t) d'Ancs mal llegit?
Rohlfs en la seva bàsica tesi («Ager, area, atrium in
den rom., Sprachen») i Wallenskôld, Nphil. Mtgn.
xx, 70.
AGRAMUNT
Mn. J. Segura així mateix pretengué que Agramunt
venia d'un NP germànic en -MUNDUS, ben vagament
La vila cabdal de l'alta ribera del Sió.
fonamentat, sense base germànica de la inicial (ARGEPRON. POP. Agramun oït pertot a la rodalia i co- MUND donà Argimon i no podia donar gr); d'altra
marques més apartades, amb a¡3 osciHant d'acord amb banda el résultat fonètic de -MUND hauria estât -mon
la pronùncia locai de la a; agramun Artesa, Sentiu etc. 15 en català, sense la -t, que veiem constant en totes les
(1956, 1964); també, però més vulgar: gramán Caba- mencions antigües que hem donat tan abundants des
nabona (1931).
de la primeria del S. xi fins al xiv, temps en el quai
DOC. ANT. Des del moment de la Reconquesta de- faltaven molts segles encara fins al moment recent en
finitiva, c. 1050.
qué s'emmudi l'oclusiva de -nt final en la pronuncia
Agramunt 1069 (Marca H. 1152); castro Agremont 20 del Principat.
1112 (Cart. Tavèrnoles, p. 119.1); Acrimonte 1113
L'escrupol a admette que en aquest nom figurés el
(Marca H. 1239), 1126 (ib. 1261); Acgrimonte 1181 11. ACER, ACRU, venia del tombant semàntic que pren(Cart. Tavèrnoles, 170.30); Agrimonie 1185 i Acri- gué des del 11. vulgar, i fins el literari de l'època clàsmontis 1194 (MiretS, Castelibò, 169 i 103); Acrimon- sica, cap a les sensacions palatals, no tactils; inicialfe 1228 (BABL i, 286); Agremunt 1250 (Gósol, PPu- 2J ment, però, com ens mostren els mateixos diccionaris
jol, Docs. Vg. Urg. 15.77, p. 24); Agremont 1276 llatins, era en general «aigu, pointu», amb matís de
(Soldevila, Pere II ra, 476); Agramunt 1359 (CoDo- «piquant, tranchant», o de 'aspre, brau'; sols després
ACA xn, 23).
queda per a l'acidesa, induit pels pròxims parents aceLa carta de poblado, de 1163, fou publicada per tus, acidus, acerbus-, els mateixos sinonimistes llatins
R. de Sisear, Mem. Ac. B. L. Bna. iv; eli i Reig Vilar- 30 expliquen que, en el fons, acutus i acer es recobrien del
dell donen a conèixer una moneda de princ. S. xin, tot, en sensacions i tot: «acutus sapor ab acri differì
amb la llegenda «Acrimon»-, altres en GGC, p. 236, quod acutus sit qui facile sentitur, acrem autem —»: i
amb la llegenda més completa. En sengles docs. de també acer el veiem amb el paper d*agut' i 'rigorós'
YArxiu de Solsona llegeixo, de més a més, Agremont acris tibia Horaci, parlant del so agut de les fiautes,
datat 1060-1108; 1087; Agremontis 1097; Acrimonte 35 «acres acutosque miscere» Plini, acer hiems Enni.
1195. També hi vaig veure en un de 1079 una forma
Tant valia per 'punxegut', que amb eli es forma el
excepcional, Mutpbagre, que bé es deu referir a Agra- compost acrifolium com a nom del grèvol de punxents
munt, car és afrontació N. de la quadra de Talarn (te. fulles; mantenint-se encara ben a la vora deis seus gerOssó); pel S. afr. amb el «flumine Scioni»; E. amb mans pro-ètnics, gr. akrós 'agut', ákra 'punta d'un
les Pallargues; i O. amb una «Valle Talada» (cf. La turó', ser. açrih 'cantell tallant d'una eina'. En textos
Tallada agrégats de Freixenet i St. Guim). Sens dubte romànics de llengua molt conservadora, encara el trohi hagué error de copista per Müthagre, havent con- bem aplicat ais terrenys escarpats: «una villa — en
fos amb p la sigla ~ : entenem, dones, Munthagre, on recio lugar — una ladera de una sierra muy agra»,
veiem en ordre invertit els dos components agre i «puerto — tan agro y alto — dificultoso de pasar»,
munt: versemblant que hagués existât anteriorment «los Christianos començaron de subir — en una ladeaquesta forma, alternativa de l'altra en composició.
ra muy agria» Hernán Cortés, Pérez de Hita (DECat
ETIM. Hi ha hagut algunes vaciHadons en els eru- i, 74a58ss.).
dits quant a aixó. El fet, però, que aquest compost es
I és que el llatí no començà pas d'implantar-se en
repeteix en diferents paratges de la Romania, circum- terres hispaniques en el periode clàssic, perqué ja hi
pirenaics sobretot, és fort indici que aquí tenim una prengué arrels ben fortes des deis temps arcaics deis
denominado paleo-romànica, estereotipada, de llocs anys 200 a. C. Ja llavors, en efecte, començaren d'anoaturonats i fortificáis, amb un matís originari com menar en llatí certs llocs importants. I quedà format
'munt (castell) elevat, escarpat, aspre'.
el terme emfàtic ACREM MONTEM 'turó escarpat, aspre',
Altrament, no hi ha alternatives etimològiques se- aplicat, des de llavors, en llocs així, a diversos indrets
rioses. AMAlcover, segurament mogut pel prejudici memorables.
que agre expressa una sensació gustativa, suggeria
En va argumentava Segura que la vila d'Agramunt
apartant-se'n que vingués de «agro montis: camp del és en terreny pia (damunt, però, les ribes consideramont»; però era menysprear la fonètica i morfologia, bles del riu Sió), car si el comte Ermengol dUrgell,
car en una tal combinado llatina la construcdó en ge- un cop conquerit de frese, a mj. S. xi, hi establí allá d
nitiu era essencial; i la -sfinalés un so que en gramà- seu quarter general, constituint-lo en la nova capital
r
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