
C A S T E L L S E R À 

l que consta en la major part de les dades, pressuposa 
-il- geminada de l'àrab, endevinem que es deu tractar 
de Sallàm, que consta a les llistes de tots tres paisos, 
Sellarti de l'Arabia Deserta (Doughty), o encara millor 
Sàllùm algerià (cf. infra l'art. Salotti). J 

És clar que això no serviria per a Castellerà (o Cas-
telserds, Comanseràs etc.), però ens recorda fortament 
Torre-serona\ majorment trobant aquest repetit, tot 
sencer i amb -II-, en el Torreselló de 1547; i bé podem 
suposar que en la combinació amb torre- es tracia d'u- io 
na traducció parcial d'un cpt., tot eli aràbic, burg as-
Sallùm o burg-Sàllàm (àr. burg 'torre'). Val a dir que 
Torre-serona té -r-, que va amb el grup de Castell-ierà: 
car no ens animarem a suposar que hi ha -/- antiga en 
la pron. torre-selona que hem trobat vulgarment: és 15 
clar que sera la corrent dissimilació -f-r- > r-l; vist, en-
cara més, que el nom del poble és sempre amb -r- en 
tots els testimonis escrits, antics i moderns. Però po-
driem invocar el fet conegut que els moriscos confo-
nien l i r a la manera andalusa. Cosa, però, que ja no 20 
s'estendria a la li geminada ni a / palata I. 

De tota manera resta la impressió que fa aquell con-
junt, de fàcies aràbiga tan clara. Que al capdavall la ro-
dalia de Lleida, on hi ha Torre-selona i Vensilló, és de 
les zones de més toponimia aràbiga en el nostre Ono- 25 
màstic. I per més que ens tibi en sentii contrari el 
conjunt de Castell-serà i acompanyants, hem de que-
dar en un dilema: ho ajuntem tot, o en separem com 
arabismes,d'etim. diferent, el grup de Torre-serona. Ai-
xò ens recaria, majorment tenint en compte que entre 30 
els femenins i noms en ó, també en trobemd'altres amb 
-r-. Un Pere Serona figura en un doc. de 1274, referent 
als conqueridors de València; a. 1274: se li atorga per-
do per fets que havia comès a Morvedre(MtzFdo.,Doc. 
Val. AC A 1, n.° 1715): seria un lleidatà? I hi ha un « 
cogn. Serana (escrit -anne),que encara que el trobem en 
el Rosselló (Vilallonga de la Sai. xxv, 100, 7, 10) tam-
bé és alla on hem trobat Abusselonis i Vilamulaca. 

D'altra banda no és menys colpidora la sembianza 40 

entre Torre-serona i Castell-serà. El duplicai en la ter-
minació -à/-on, no pot deixar de recordar-nos el que es 
troba a cada pas en els noms i en l'antroponimia d'ori-
gen germànic: Kixilo/Kixilan, Fruilo/Fruilan, Luvilo/ 
Leubilan,Kintilo/Cintila,Sano/Sanaste. Justament en 45 

els noms de Castells i torres,com és logie, essent cosa so-
bretot de l'època feudal, el component personal, solser, 
amb una majoria aclaparadora, un NP germànic: Cas-
tellar«««, Casteli/erra«, Castelladral, Castellga/i, Cas-
teUfraumir, Castell d'Alareny etc.; Tottemilana, Torre- 50 

deflot, Torredenegó, Torre-n 'Eral\ i arran de Torre-ie-
rona tenim Tottefarrera, format amb el NP germànic 
Ferrer <C.Far-bari (com Montferrer 'castell roquer d'En 
Ferrer'). I Torrefarrera ens mostra com també el com-
ponent de Totte-serona podia ser un -Seron feminitzat 55 

per mor de concordar amb el femeni torre. 
Aquestes consideracions ens menen a la solució més 

satisfactòria de tot el complex problema dels noms 
abragats en aquest article. Tant en uns com en els al-
tres deu haver-hi l'arrel germànica s a r u a / , s a r a - : sim- 60 

pie, o en un compost, són 33 noms en Fòrstemann 
(col. 1299); aquest registra Sari o des del S. ix, amb 
ari canviat adés en Sàr- per metafonia, adés en Sarr-
(amb la duplicació de la consonant, davant i pròpia 
de tants parlars germànics): és l'arrel de l'alemany 
sehr, versehren (originàriament 'sencer', 'molt', 'des-
integrar') etc.; també registra el femení Sarra des del 
S. vili, Sarus molt freqüent des del S. iv i Sarre, Serre 
en fonts alemanyes més modernes. Amb e tenim el 
compost Sericbelnus, documentat en un text català de 
la. 974 del Barcelonés (Mas, N. H. Bna. iv, 104), del 
germ. Sàribelm. 

Aquí tenim, dones, el millor epònim, tant de Cas-
tell-serà, com de Torre-serona: -on i -an alternen tant 
en gòtic com en fràncic. La forma en o, per al feme-
ní, i en A per al masculí, en gòtic; i en fràncic, a la 
inversa. Torre-serona pot venir d'un b u r g - s á r i o n -
(amb trad, de burg- per torre-), i Castell-serà de sa-
rjan-. La -s de Coma'n-seràs i de Castelseràs pot sor-
tir de la -s del genitiu germànic. 

Només en l'arag. Castellseràs hi ha l'escrúpol que 
que -às en lloc de -ans xoca en aragonés, encara que 
sigui fronterer: observem, però, que també una apò-
cope tant o més forta es produeix en Castilsabàs, po-
ble molt més endins d'Aragó, 8 k. NE. de la ciutat 
d'Osca, que en fonts locals apareix anteriorment com 
Castelsavals ( < sub-valles?). Atès aquest escrúpol, 
pensem també que en el -seràs d'aili i de Comanseràs, 
i al capdavall també en Castellserà, es podria tractar 
igualment d'un compost de l'arrel, que és ben cone-
gut: l'omnipresent -hari: el fem. Saroara des de fi 
del S. vili en Forst., colle. 1300, i el mase. Sadrebar, 
des del S. vii (colle. 1299). Llavors, del genitiu germ. 
s a r h a r i s > Serás, i al capdavall també Castellserà 
pot sortir d'aquest Sàr hari (que perdés la -r per algun 
fet dissimilatori, com ara -r-r > -r-n- amb una -n que 
s'elimina en català). 

Encara que deixem aquest detall obert, l'etimologia 
de tots els noms estudiats en aquest article, resta esta-
blerta. Són compostos de Castell i Torre i Coma, amb 
el NP germànic, com és general en aquests noms creats 
a l'Alta Edat Mitjana. 

El grup aràbic que hem aplegat abans pot restar a 
part com a independent.5 O bé admetent, com a mà-
xim, la possibilitat que se sumés i combinés amb l'al-
tra, en el cas de Torre-serona i alguns altres dels noms 
examinats. 

Potser el nom es repetí a l'altre vessant dels Piri-
neus. Montseron és un municipi de l'Arieja, una dot-
xena de k. a l'O. de Foix: car recordem que Mont-
té sovint en NLL el valor de 'castell roquer' dalt d'un 
turó; allí prop hi ha Seroü tot sol en Sentenac-de-Se-
roù i la Bastide-de-Seroü (la capital del cantó); que 
amb menys evidència també podrien venir d'aqui (car 
en aquesta zona quasi gascona ai esdevé e). I no des-
cartem fer-ho extensiu fins i tot al nom del riu Seroü 
en el baix Llenguadoc, prop de St. Pons-l'Herault: «in-
ter Biauro [ = JaurJet Serone», en un doc. de 966; 
i Syro en un de poc posterior a l'a. 980 (Hist. Lgd. v, 


