
B I O S C A 

LOS-TRi-UM > Tolustre vora el Segre); Leribosc del 
Tarn-et-G. (ja Skok es desentenia de la identificado 
amb la menció antiga Lavasiosco) pot ser simplement 
Le-riu (del) bosc (le article masculi tolosà); Lavernosc 
de l'alta Garona, pot estar per -ost i pertànyer, com a 5 
nom aquitano-cèltic al tipus Lavernac-Lavernat-Laver-
nay-Lavernoy de França del Centre y Nord (fantàstic 
pensar, com Skok, en el mí tic pre-llati Laverna). 

Aixi reaiment hem de reconèixer que hi ha un hia- • 
tus total i brusc des de la ribera del Roine fins a Bios-10 
ca. I aixô indueix a rebut jar la presència, en aquest 
nom català, del sufix lígur, o paracèltic, -ôsc-, 

jB) I puix que és nom pre-romà, ens decantarem 
per una etimología del branc ibero-base, al quai per- 15 
tanyen quasi tots els noms pre-romans de Segarra: 
Ivorra (immediata a Biosca), Sanaüja, les Oluges, Ar-
dèvol, Sedó, Altes, Artesa, Ossó, Tàrrega i el nom 
mateix de la comarca de Segarra. 

Segurament és un deriv. del nom, ara encara base, 20 
del 'cor': bihotz; capçal, en base, duna innombrable 
familia de deriv.: un biotz-ko-a o -kua, p. ex. seria 'co-
ral', 'pertanyent al cor' (cf. les formacions explicades 
per Mitxelena, Apell., § 374). També ha format NLL 
bascos: en el Salazar Biotzari, que amb la o tractada2^ 
en romànic com 0, tónica i oberta, ha donat la forma 
castellana d'aquest nom: Bigüézal (Mitxelena, Fon. Hi. 
Vea., p. 312). 

Pero encara val més, i més simple partir del dé-
rivât BIOZKA, format amb el sufix privatiu -ga: c o m 30 
sigui que darrere tz, com és ben sabut, tota g es torna 
automàticament k en base, i ja en ibèric. No és un 
dérivât postulat sino viu en alguns par lar s locáis. Az-
kue (Morfol. Vea. 156.10) el recollí en un de Biscaia 
amb el sentit de covard. I el verb dérivât d'aquest 35 
substantiu, biozkatu resta molt estés en la major part 
del domini base (Bise. Lab., BNav., Sul.) amb el signi-
ficat de «descorazonar, afligir, entristecerse» (diccio-
nari Azkue); amb altres derivats encara: biozkada 
«pulsación» (suletí segons Azkue), i l'adverbi bioz- 40 
kanpo (bnav. i roncalés) «de mal grado». 

El sentit toponímic, en Biosca, seria 'poblé arrupit, 
arraulit, desemparat': sigui per la poca fertilitat del 
país, o potser encara més per la posició del poblé al 
peu de l'antic castell dominant: «Ai Biosca, / del Cas- 45 
tell sota la closca, / vila xica i mal composta! / Si la 
closca cau, / ai Biosca, adéu-siau». Bé ho canten així! 

Basquisme dones? No ho estrenyem tant; car sota 
aquest meridià és indestriable el complex ibero-aquita-
no-basc. I de la presència del mot en ibèric en tenim 50 
proves de sobres, des d'antic. Fins amb la -h- intervocá-
lica, avui sois conservada en els dialectes bascos del 
Nord; i amb els derivats en -K-: Bihoxcus i Bihos-cin-
nis en inscripcions aquitanes; i també Bihossi, Baiossi, 
Biiossi (Whatmough, Dial. Anc. Gaul, 87, 91, 92; i 55 
Mitxelena, l. c.). 

També pelvessant ibèric: bios-ildun en elsegonplom 
d'Alcoi. I també en aquesta banda degué existir el dé-
rivât en -k-, car en una lápida romana de Xàtiva enca-
ra es llegeix, mutilât, BIVSC (GGRV, 476). El tema 60 

de bioz- es devia estendre des del Sud fins al Nord del 
domini català: Biurbi havia estât el nom ibèric de 
Perpinyà, capital del Rosselló (Schmoll, Vork. Idg. 
tìisp.), nom possiblement format per bioz-be 'sota el 
cor', d'on biurbi (= biorbi) amb el canvi de s en r 
davant consonant sonora que és normal en català ma-
teix (bisbe > Birbe, infra; prebosde > peborde etc.; 
en el sentit de 'davall de Ruscino' (Castellrosselló) 1'ú-
nic poblat important en temps ibèrics; en efecte és 
allí on s'ha trobat una moneda amb la llegenda bi-
u(r)bicen (Schmoll, ib. 62) adjectiu format amb el ma-
teix -ken/kin que ja hem vist en Bihoscinnis. I cf. l'ar-
ticle Besalú. 

1 Dita tòpica i malèvola: «Biçsca, / xica vila i mal 
composta: / si el castell cau, / ai Biosca, adéu-siau!». 
Lloc de gran devoció amb prélats, santuaris antics i 
aplecs, que descriu J . M. Espinàs, Viatge a Segarra 
(1972), 73-75, i que acabaven amb la corranda: «De 
St. Pelegrí em despedeixo / i la M. de Déu del Pia, 
/ i tots els sants de Biosca: / que amb salut puguem 
tornar.» El geògraf-historiador humà, pot deduir-ne: 
vila de gran tradició, i d'esperit molt tradicionalis-
ta, tant com a la veïna Ivorra. — 2 El cognom, oït 
sempre biçska (8 pobles cat. or., 8 occid., 4 val., 
AlcM)\ jo l'anoto (pronunciai biçske, -kç, -ka) a Al-
batàrrec, i (esdevingut NLL menor:) Cal Biosca al 
Pía de Cabra, Pou de Biosca a Catí (XLII, 85.11; 
XLVI, 18.10), i a Salvassòria (xxvni, 107.17). — 3 

Per qué no compost de bosc? Cert que Skok (§ 168) 
cita una forma medieval Lavarioscum, -cus, que en-
cara que fonèticament no es pugui identificar amb 
Lavars de l'Isère, tanmateix és en does, de cap a 
Grenoble, i això ja ens desenganya d'imaginar-hi me-
tàtesi v-r > rv, majorment havent-hi -b- i no -v-, 
4 Dono aquí una llista d'aquests noms antics en 
-use-, -ose-, per no deixar fora cap part de l'horitzó, 
encara que difícilment es poden relacionar amb el 
problema de Biosca. c. BETUSCIUS T., en una inscr 
d'Itàlia (CIL m, 4055); PETUSCA en inscr. hispánica 
iHustrada pel P. Fita (Ci. Crist. 1879, 112); ETOSCA, 
que a tort s'ha cregut situada a Aitona. HONOSCA 
prop de Cartagena. És desconeguda una villa Enus-
cho del comtat de Besalú (segons un doc. de 957 del 
Recueil de dom Bouquet, vol. ix): potser error de 
lectura per Euuscho = Euoxo, forma primigènia 
d'Oix. A fi de completar aquest tema, deixi-se'm 
dir que crec infundat lligar el sufix -osc/usc- amb 
el sufix -ASC-, car tenen una àrea ben diferent: -ASC-
és alt-italià però ja no occità (fora de casos isolats 
i recusables), i els pocs casos existents hispànics que 
han cregut trobar-ne Skok i Aebischer (Top. Cat. 
160, 163-4), com ja veu aquest, son sense relació 
amb els sufixos post-antroponímics; i en general 
pertanyents al branc ibero-base (Balase, Betiasc) o 
bé no hi ha tal sufix en absolut: Tavascan és bascoi-
de: (A)ta-be azkan 'final dels sotaports'. Skok no 
distingeix -ose de -òst, que no hi té res a veure (sufix 
cèltic -OSTO-, veg. el meu treball de Btr. z. NFg. 
1973, 204-9), enganyat per la confusió (de les con-
sonants finals en frprov. i parcial en prov.), men-


