ARCAVELL
ARCAVELL

ens intriga. Crec que ve d'un NP germànio, format
amb els components germ, ben coneguts, ARG(A)- (23
Poble de l'alt Urgellet, ja limitrof d'Andorra, en po- noms en Fòrst.) + -BALD (innombrables). En efecte,
sició molt elevada a l'esq. de la Valira.
el trobem com a NP en fonts cat.: Argovallus a OrgaPRON. MOD. srkdbél a la SdUrg. (1920); a Area- 5 nyà, c. 1050, i Argovad alii mateix 1'any 1033 {BABL
veil mateix (on vaig fer enq. l'a. 1936); a Anserall, vm, 430, 423); amb el conegut canvi LD > II, també
Bellestar etc. (1929).
reduible a -u(d): i la -3 (com en Argovad) en els nosDOC. ANT. Archauelle 839, Acte Co. SdUrg., amb tres docs., sovint no és més que un simbol de la -« cavariants Arcavell en el Capbreu del Cart., i Archauel talana; després ja més contret, com Argual, l'a. 1396,
a la còpia del S. XII (PPujol, num. 7); «Urgello in — IO a la Guàrdia Lada (Segarra) (BABL x, 414); un ArgiArchavele —» 907 (Urgellia II, 65.5); Archavele any badus és monjo de Ridaura l'a. 908 {Hist. Lgd. n).
908 (CCandi, MiHiCat. i, 66); Archavelle c. 945, Mi- També en Arcous es passaria des d'ARGOBALDS, amb la
retS, Castellbb, 23; Archavel 995 (Balari, 96); Archa- -s germ, de genitiu (o nomin.) a Argoaus o Arguaus i
veil 1045 {Cart. Sant Cugat n, 249); Archavel 1077 Argous/Arcous, tal com Sant-Ou o Puig-Ou vénen de
(CCandi, MiHiCat. I, 69); Archavel 1099 {Marca Hi. 15 EUWALD O EUDALD contrets. La infiuència del nom vei
1207); Archavello 1133 (Vails Tab., V. Pir. Andorra, Les Arques faria que Argous es canviés en Arcous. De
383); «eccl. St. Andree de Archavel» 1195 {Cart. Ta- tota manera és clar que ni Arcous ni el NP Argobald
vèrnoles, p. 91.89); Archavel 1211 (Hinojosa, Reg. no es relacionen amb Arcavell.
Sen. 148); «las Comas d'Arcavel» 1237 (MiretS, Més
Antic text lit. cat. 28; BABL vn, 178).
20 Argós, St. Joan d'~, a Buia d'Amunt, V. Arq
Sobre YETIM. ens hem explicat prou en el que he
dit a l'article Arcalis d'una familia ibero-basca; vai a
dir que en Arcalis els parallels de la terminació pre- ARDANUI
romana eren nombrosos, mentre que aci ni Ansovell
ni Aravell no ho són. ¿Potser relacionat amb la parella
Nom de dos llogarets ribag.: agr. respectivament
celtibèr. BIL-BIL-IS i base Bilbo /Bilboa/ Bilbao, que als mun. de Castanesa i de Nerill, prop de Les Pauls;
hom sol interpretar 'rodò'1? i veg. Bibils infra. Amb estan en posició parallela a banda i banda de la vail
la terminació de l'ibèric o paleohispànic ERGAVICA/ del riu Valira de Castanesa. S'ha distingit sovint el de
ARCAV- (celtibèric segons Plini, després seu episcopal,
Castanesa com Ardanui de la Canal, i l'altre com ArEsp. Sagr. VII) ens hi acostariem ben poc.
¿anuì de les Cebes (localment Cibas); els he oi't pron.
També, però, per a aquest nom em sembla més pru- tots dos com ardanui en els dos poblets mateixos i a
dent rectificar admetent que és un romanisme arcaic les pagesies pròximes; però el de Nerill, en les més
parallel a Aravell AREA VETEREM; aci ARCAM VETEREM occidentals, i a la vali de Benasc, també se sent en la
'megalit antic', "velia arca o dolmen' amb evolució fo- forma ardoné, resultant de l'evolució aragonesa del sunètica normal -ET'RE > -ere (com PRESBYTERUM > 35 fix pre-romà -01 > ué; d'on, després amb metàtesi,
prevere), AREA VETERE > *Eravere, dissim. en Erave- > arduané > ardoné. A Nerill anoto ardanué (xix,
le, que ha resultat ser la forma de les mencions més 136.9, 136.13); en un llog. de més a l'O. i a les Paiils
antigues d'Aravell, el poble vei a l'altra banda de la ardoné (id. 137.16, 114.16); el ma. 1GC a 1:100.000
Valira. En Aravell tenim Eravedre i -vetre encara do- posa Arduané, i el de 200.000, Ardanué.
cumentats (en el S. x); mentre que en el nostre la 40 DOC. ANT. «Habet S. Ma. de Alaon homines in
contaminació dels noms de terminació preponderant Castanesa ---in superiore, Atho ---in alia Castanesa,
—com Urgell, Argolell, Ansovell etc.— ja havia gene- subteriorem, Capmaso de Bardina — et in villa Arnanralitzat la // en el S. rx; però la grafia -eie de les tres nui, Abegons»1 S. XII, SerrranoS, NHRbg. 268. Ardamencions més antigues prova que no ve de -ELLU sino nuy de la Canal distingit de Ardanuy (ras i curt, que
4
de -ET(E)RE.
5 deu ser el de Nerill) en el fogatge de 1495. Moner, Bi.
1
Cf. NLL com Rodonell (any 1594, a Montboló), Escr. Rbg. 75 («bonavero» de 1554) distingeix entre
Font-rodona, CORT&-ROTUNDA etc.
el de Nerill com a «lugar d'Ardanuy de las Civas» i
el de Castanesa com a «lugar d'Ardanuy de la Canal»;
Arceda, Arcèdol, -dell, V. Arg Arco, V. Arca- en altre text, poc posterior, «Ardanuy de la Seba»
lis
(ib. 95), afr. amb Castanesa i Nerill, i Ardanuy de la
Canal afr. amb Neril i La Paull, p. 97. També en les
ARCOUS, Els ~
llistes de l'any 1620, van l'un darrere l'altre, Ardanuy
Mas antic, que havia estat important, damunt i prop [el de Castanesa] i VArdanuy de las Cebas {B. Ass.
del Coli de Porteli, en el carni que duu de St. Aniol de Exc. Cat. xi, 124, 126).
Fines tres al Pedró de Les Encies (alt Gironès), pron. & ETIM. Palesament pre-romana, com en general la
alzffrkgus;més d'un k. aigues avail del mateix sot, hi dels noms pirinencs en -01; i sens dubte bascoide: hi
ha Les Arques, altra masia, sense altres entremig, si bé coincidirem MzPi. {REF1, 240, 243, 246) i jo, E. T. C.
propietats separades, independents (1968). Les Arques 1,186, 145, 221; remetent aquell al base ardan 'vinya'.
és el conegut nom que he exposat supra, s. v. arca. En efecte, és el nom base ben conegut, si bé també
Però la singular terminaciò d'Arcous no s'explica i 60 s'ha referit a parres i algun altre vegetai sarmentós o

