
AURESSI 

compost base: ur-esi 'dosa o tanca de Paigua' o 'dosa gili posa com a aliat dels troians d'Eneas {Aen. x, 
vora l'aigua'. Igual que en Aurati (supra), Ausinsi 207; x i i i , 290). 
(infra) i els altres següents, s'hi ha aglutinat la a lo-
cativa. Auró, V. ape. a Aurèdol Aurós, s. v. Auressi 

Hi presenta notable semblança el NL base Aulestia. 5 
Aquest podría ser el mateix, amb addició del sufix bc. AUSATE, pont i camps entre Unarre i Burgo, a la 
-ti (tan fecund i de vària aplicació); si bé amb alguna V. d'Àneu (auzàte enq. d'Unarre, xx, 179). Com que 
forma d'alternança r/l\ no sorprenent, sobretot per la és evidentment bascoide, no cai que ens acontentan 
possible influèneia diminutiva i palatalitzant de la i. posant-lo entre els casos de sufix bc. en -ti (Broate etc. 
Altrament Aulestia és nom d'un poblé de l'È. de Bis- 10 i els que precisem en E. T. C. i, 204, 210 etc.), ni amb 
caia, ja esmentat en una llista de pobles del S. xvii remetre al que die d'Arate (s. v. Araós), car el podem 
(Atlantis xv, 53, 61); crec que és el que avui se situa analitzar com a suma de bc. auzo «quartier, voisinage» 
a 18 k. de Lekeitio, en la bifurcado de les carreteres (tfeg. Osona, Osor) + ate 'porta' (cf. TopVBoi n , 20); 
que duen a Markina i a Durango.1 D'altra banda era tractant-se d'un pont limítrof dd terme és raonable 
ima de les families biscaïnes mirades com «hidalgas» W veure-hi el sentit de 'porta del veïnat o barriada'. Per 
típicament, tant com Aluxica (amb aquesta cf. Alus- a la fonètica, veg. E. T. C. i, 122 i 128. 
tia en Mitxelena, Apell., § 38); com explicava el valen-
cia Martí (c. 1610), en la continuado espùria del Guz- AUSINSI 
man de Alfarache (Rivad. in, 395). D'aqui probable-
ment, amb la post-preposició -arte 'entre(mig)', ve 20 Ribereta fonda, dins la vali de Cardos, que talla d 
Aulestiarte (1914, cognom d'un recruta donostiarra, camí de Boldís a Boavi, entre Ribera i Becero, pron. 
Aranzadi, RIEB vin, 351). auzínsi, BDC xxin, 322, i per al detall fonètic, ibid. 

Com a catalans ens interessa, perqué Aulestia és un p. 260 i 250, § 9. 
cogn. català, que no deu ser immigrât recent, perqué Bc. osin-tze, format amb bc. osin «abîme», «puits», 
forma un petit nudi entre el Baix Camp i el Priorat: 25 «remous», com ja s'indica en E. T. C. i, 83. Del bc. 
ja en tinc noticia en el Priorat, a Porrera, en ds anys osin ja tenim informado documentada en el S. x i i i , a 
1820 (BABL xvi, 295) i avui s'assenyala a Cambrils, i l'alta Navarra: ossin birivila a Artavia, que Mitxelena 
Reus: l'historiador Aulèstia i Pijoan (n. 1849) —a qui defineix «la sima redonda» (Fo. Li. Vase, i, 23, n. 84). 
deviem tant, i no sols els joves de la meva generado— Sense el sufix, i accentuai en la inicial, el base osin 
era de Reus. ¿Potser, dones, nom portât en el S. xv 30 dona Ose (pron. óze) en el te. d'Àreu {BDC xxin, 
pels seguidors dd Princep de Viana? 328); però davant el grup fonètic nts, hem d'esperar 

D'altra banda, com a NL pallarès en Aur-, i sens el résultat Í (com en dins d ( e ) ï n t u s , esvinçar etc.); -tze 
dubte amb la mateixa arrel basca, li podem assenyalar com en Alins, Adons, Barraonse/Berros etc. 
dos companys: 1) Aur illa, pda. de la vali d'Àssua (te. 
de Llessui) (Joan Lluís Pall., Pastors i Estrelles, p. 43). 3 5 Aussinyà (p. Besalú), veg. Ossinyà 
Potser d'un compost base Ur-iri-a 'el poblé o llogaret -auta, en Vallauta pali. Tírvia en lloc de 'alta'; en-
de l'aigua, vora l'aigua', amb dissimilació r-r > -r-l- cara que en els noms pallaresos no es veu vocalitzadó 
(cf. el poble à'Erïll a la vali de Boi per al quai, veg. de la l , aquí hi ajudava la dissimilació. 
TopVBoi i, 15). (A)uvèrnia, Gorga de l ' ^ , nom d'una tolla dd riuet, 

2) Aurós, pron. aurós (1959, xx, 179; Casac. oït a 4 0 en el terme de Pujarnol ( x l i v , 131), prop de Banyo-
Esterri d'A., 1920), llogaret i església a la vail i terme les; bé podem suposar que per allá s'establissin immi-
d'Unarre; «una sola casa i una esgl. sota l'advocació grants alvernesos, sense que ens en consti memoria, 
de Sant Pere» (Reig Vdll., Monogr. Cat., s. v.); ja fi- AUXELLA, poss. ant. a Mall., te. de Selva, veg. voi. 
gura, Auros, en d Privilegi de la Vali d'Àneu, a. 1408 i, 56. La forma antiga Urxella del Card. Despuig (que 
(RFE iv, 27n.). En la terminado podríem suposar l'ad- 4 5 revela l'etimologia h o r t i c e l l a ) , consta també com 
jectiu bc. otz 'fred': com l'hem reconegut en Lanós, «predio rústico Urxella» (dos cops, i un altre, Urxe-
Anyós (veg. artide Any a), o Font de Torrosso {Top. lias) en una aHegadó de A. F. Cortey (1688-1757), en 
V. Boi il, 21); i així aquí tindríem l'equivalent abori- plet amb el convent de St. Domingo i altres (J. M. Bo-
gen de tants NLL cat. Aiguafreda; o bé simplement el ver, Bi. Escr. Bal., § 311, v). A distingir d'un parònim 
sufix pre-romà -ós (ben dintingit de -òs, com definim 5 0 eivissenc, que consta com Cariant Aleugele, i formes 
en Btr. z. Nfg. 1977, 204): llavors, dones, nom parai- semblants, en el Rept. de Pilla (num. 154 entre les d d 
leí ais AIós, Casos, Aós etc. de les valles veïnes. Dei- quarto d'Algarb), Cariam auxüe (num. 106 entre les 
xem enlaire (per manca de clarícies) si s'hi pot relacio- alqueries de Beniçàmid), i Geble Leuzela serreta que 
nar un Pie Nauros (amb en locatiu aglutinat?) que Sa- marca d limit entre Beniçàmid i Portmany (lín. 39 d d 
barthès {Di. Top. de l'Aude, s. v. Arques) troba limi- 3 5 Rept.). Crec que aquí es tracta de l'àr. lauz íllah Ta-
trof de Salses. metllerar insigne, divi, magnifie' (amb l'anomenat «su-

1 Crec que són dos «barrios», agre, l'un de Muré- perlatiu islàmic», que definim en els art. Almenarïlla, 
laga (p. de Gernika) i l'altre d'Etxebarria, prop de Andarella, F onde guilla etc.). Darrere la 4 de gâbl 'ser-
Durango. A penes cal dir que no hi pot haver cap ra', la l- inidd es dissipà en part d'aqueixes formes, i 
reladó amb d nom dd rd tirrè Aulestes, que Vir- 6 0 en altres la 41- final palatalit^à la z. 


