CASTELLCIR

bert; la línia deis Castellcir es va extingir el 1348; el
1363, el rei va vendre la jurisdicció i el terme de Castellcir a Gilabert de Centelles. Moites més dades de
Castellcir, des de 1553 i en els Ss. x v n i x v n i , tretes
deis fogatges i de la Consueta parroquial (pp. 113-4). ?
I és la forma que des del S. xiv ha restât única.
VETIM. de A) és clara. El NP CYRUS, en genitiu:
CASTELLUM CYRI 'Castell de Cirus', evidentment nom
d'un antic possessor, o del de Sant Cir. No sabem si en
temps visigòtics o carolingis no n'estigué advocada a io
St. Cir l'esgl. o alguna altra capella. Sant Cyrus, en
efecte, bisbe de Cartago (festa el 15 de juliol) i sant
Cyrus mártir a Roma (festa el 31 de gener). 1 Que n'hi
ha hagut gran devoció a les terres veïnes, ho mostra
ja la toponimia: compio 42 pobles Saint Cyr a França; 15
3 a Provença (Saint-Cyr-sur-Mer, en el Var etc.); 1 al
Llenguadoc; 4 en el territori francoprovençal; 5 en el
Llemosí, i dos a l'Alvèrnia ais quais afegirem la capelía de Saint-Cyr, en el te. de St. Georges, de la quai
dona noticia histórica Amé (Dict. Topogr. du Cantal); 20
i altres 27 en el domini francés. Entre ells el que fou
sèu d'un fort centre residencial i religiós, que fa paper tan gran en temps de Lluís X I V i des deis Ss. xvix v n en la pugna entre jesuïtes, jansenistes etc. No estrany tampoc a Espanya. En el P. Val. Cañadas de 25
Don Ciro», veïnat de 29 edificis i 100 habitants a
12 k.7 de Monòver ( G G R V , Al., p. 979).

Cirvs per metafonia i perde la vocal final com compensado de restructura feixuga d'un mot terminât en
rvs. Es tracta d'un deis molts locatius-ablatius plurals
de la nostra toponimia: SÏLVÏS > Silvs, Sils, el poble
central de La Selva, amb igual metafonia i la mateixa
apocope que en el nostre, VICINÏÏS ( > haines (V. supra, s. v. Baén); ECLES(I)IS > Angles (V. s.v.), GARRICIS > Garrius (E.T.C,
i, 50-51), CAUPONIS > Copons (de caupona 'hostalet'), CREPATIVIS > andorr.
Carbadius (Creb-), tots ells plurals de femenins (no
oblidant els de masculins, també amb metafonia, com
Banyuls, BALNEOLIS).
Vilacirvs réduit aviat a Vilacirs, avui s'ha simplificat en Vilacis (tal com Llina(r)s, Castella(r)s
etc.);
mentre que el nom del castell, de terminado masc.neutre CASTELLUM CERVIUM sofri, de moment, menys
apocope (era en singular), i d'altra banda només el coneixem en la forma arcaica que ens donen els documents, Castro-cirvio
o Castro-{castell)-cirvi.
Tots
aquests topònims menors, com Cerver, Cerverisses (cf.
el Puig Cerverís, entre Nuria i Camprodon, EntreDL
11, 99), Vila-cirvs (fins potser Xérvoles) junt amb el
Castro-cirvio deis documents podien al-ludir a la caça
de cervos que encara devien aparèixer de tard en tard,
sobretot a les silvestres clotades de Sauva-Negra (al
peu de Sta. Coloma Sasserra), de Marfà i sota el penyalar de les Roques de Tenes.3
La col-locació precisa de A) ja la distingeix també
B) 1196: «--- in Centellis, in Tona --- in Castro CirPladevall, on hi ha l'església de Sant Andreu de Caspio et Castro Terciolo ---» (Kehr, Papsturk, p. 572); 30 tellcir, i hi hagué també el castell, anomenat des del
i en els docs. 1 i n i de les llistes Pladevall (n.° 78). Enprincipi Castellcir, «a l'extrem del penyal, en la part
cara que no tinc els docs. a la vista, si entenc bé les
més abalmada, on hi ha St. Marti de la Roca», que eli
notes de l'obra del savi amie sobre Castellterçol, Piatroba clarament des de 1217 (p. 112), però també n'he
devall cita Castellarvi l'a. 1070 i Castellcirvio el 1014
documentât supra el nom de l'església, inequívoc, des
3 5 del S. xii; i si no ens consta aquest nom abans, és peri el 1032 (pp. 112, 111).
L'església del nostre poble ja esmentada en l'Acte
qué ja hem vist que en el doc. de 938 el bisbe no cura
de Consagració de la de Sta. M. de Moià, a la quai el
d'anomenar-la més que pel seu advocat Sant Andreu.
bisbe uneix les de S. F. d. Rodors, S. P. de Ferrerons,
St. L. de Sala, S. P. de Marfà i una de St. Andreu,
Però és ciar que entre dos noms com Castellum Ciri
que deu ser la de Castellcir (si bé aquest nom no h i 4 0 i Castell Cirvi, tan semblants i situais en el mateix
consta). I es menciona ja en un doc. de 922 o 923, però
terme, era inevitable que tot seguii es produis conaquí és amb el nom de «castell de Tenes». Com ja veu
ñisió, i s'oblitérés el record del C. Cirvi, no defensat
Pladevall (p. 111) aquí s'ha de tractar d'un lloc difepels ambiciosos senyors que duien l'altre nom.
rent del de l'església i poble actuals, però encara dins el
Si algú suggerís que la forma Castellcir vingui de
terme del modem municipi de Castellcir, situât cap a 4 5 Castellcervio,
no vacillarà a rebutjar-li-ho qui sàpiga
les fonts del riu Tenes (l'afluent ben conegut del Besòs,
fonètica histórica catalana. El résultat de CERVIUM no
que hi desaigua a Parets del Vallès). Jo també vaig repodia ser sino el de nervi NERVIUM, estalvi, < bascocollir allí el «penyater» anomenat Roques de Tenes.
romànic ESTALBIU; O bé -cirvi amb metafonia, però
Probablement seria en el Turó de Vilacis, 789 alt.,
sempre -vi; i si partim de CERVUS només podriem esabans habitat, car a dalt s'hi han trobat abundants 5 0 perar cervo (LleuresC, 200-1), màxim *cerf (com en
ruines, de carácter molt antic (opus spicatum)-, o bé
ia variant excepciona/ serf SERVUS). De cap manera no
al peu del turó, on també n'hi ha; o bé designant-ho
es podia perdre aquest grup -rv ni -rf. Ja el fet que
tot junt. D'allí davalía el que eli troba com Torrent i
Castellcir es pronuncia -si sense -r, mostra que es parfont de Cerveriça, ja en algún veli doc., i que jo ja
teix d'un CASTELCIRI aglutinat ben aviat: polisíHab,
tenia anotat com pda. de hs sdrbarisas. En fi, no gaire 5 5 on, per tant, s'havia d'emmudir la -r; cf. la -r conserlluny d'allà, un altre lloc que em donaren com les Xérvada no solament quan hi havia hagut grup {La Tor
voles.2
< TURRE O ber = verd) sino també en els monosílETIM. Aquest conjunt de noms ens dona la clau
labs amb -R simple (pur, mar, cor, llir).
del nom B). Vilacis pot ser résultat regular de VILLIS
Historia etimològica complexa que recorda la de
CËRVÏÏS, que contret tot seguii en CERVÎS es canvià en <>0 Montitxelvo que exposem en l'article dedicai a aquest

