CERQUEDA
ETIM. De *CERQ(U)OS, variant 11. vg. de QUERCUS,
en plural (veg., supra).2

Laurencii» (BABL vu, 486); i en altre doc. de 1087:
«in termine de Chastelar in locum vocitatum ad ipsa
Cercone da — de circi — in corrente nuncupant SalaCERQUEDA. Nom d'un poble avui despoblat prop
mó» (ibid., p. 506). 3
de Nabiners (agrégat d'Aria) i Bastida d'Hortons, *
Un altre lloc antic dit Cerconeda es dona prop de
prop de la Seu d'Urgell.
la Seu d'Urgell, al ve'ïnat d'Adrall i Vilamitjana i CasApareix en l'Acta de consagració de la Seu: 839
tellbò, zona on estan situats Cere i el despoblat Cer«De inde Napinerios siue Ollafracta --- atque Aniano
queda (veg. supra): llegim en doc. de 1005: «vineas
Orione cum Sollanello, uel Cerketa, atque Kampilias»,
---in apendicio de --- Adrali --- et I vinnale qui est
a la còpia del S. xn s'escriu Cercheda (Pujol, 51). Hom io i n ipsa Cerchoneda --- ipsa fonte super Vila Migana»
esmenta en un doc. de 1058 «un personatge, Suniario
(Baraut, Docs.SdUrg, 981-1010; Urgellia in, 1980,
de Cerchete», (BABL vi, 384) i en un de 1244 de la
126).
Seu un altre dit Ar. de Cercheda (Pujol, DocsSdU, 19).
Cerconeda apareix a més en documents antics, seI altrament hom parla en el Spili de Castellbò (1518)
gons sembla a la regio de Bagà (Berg.) on es localitde «la Serqueda de Campasols --- per lo viaró amont 15 zen Ceres i Cerqueda (o idèntic al de la SdU.). Hom
--- a la roureda de la Serqueda». Notem que Castellesmenta «in Cerconeda» en docs, de 973 i 983 (Serra,
bò és un poble prop d'Arfa i que Solanell (que s'esPinós i Matapl., 3, 87 i 91), i encara més hi ha esmenta en la cita, supra, de l'Acta de 839) és un agrement de dos personatges, Bernat de Cerconeda 1204
gat seu. Segons Madoz (Dicc. 1850), Cerqueda era
i Ramon de Cerconeda 1220 (ibid., p. 236). Notem
llavors un caseriu, en el terme de Nabiners (eli escriu 20 amb aquest motiu l'existència d'una Font de CerconeNavines).
da en el terme de Brocà, que és a poca distància de
Aebischer en el seu citat estudi (n. 1) ens informa
Bagà.4
que hi ha «un lieu-dit Cerqueda» prop de la Pobla
Notem també l'esment d'un altre lloc amb el made Lillet, que és a l'Est de Bagà (Berguedà). Aebischer
teix nom junt amb Arànser (Cerd.) en una butlla del
no esmenta la seva font, però en el mapa militar d'a- 25 papa Sergi a favor de Cuixà, de l'any 1011: «vineas
questa zona a 1:100000 apareix Cergueda [sic] com a
in termino de Isogal, et in villa Curtes, et in Iuncanom d'un turò al NO. de la dita Pobla de Lillet.
rias, et in Cerconeda» (Marca Hisp., col. 980). Isòvol
Endemés, JCor. identifica Les Arquedes que posa
i Arònser són prop de la SdUrg.
C. A. Torras, Pirineu Cat., Berguedà (1905), p. 276,
ETIM. D'una base * cercone derivai de *CERQUUS
com Les Cerquedes: transcriu h sarkçdas 1936 amb la 30 'alzina' formada amb el sufix de coHectiu -ETÀ. Una
nota: «es diu de la solana de roures joves a l'esformació tipus * cercone amb -ONE no és del tot sorquerra del Torrent de les Cerquedes, el primer afluent
prenent quan recordem que en el llati vulgar sliavia
dret del riu de Gresolet, aigues avail del Santuari de
format de CARDUS, CARDONE que va donar el fr. charGresolet, a la zona de Saldes a l'O. de Bagà (Berdon i cat. cardò (amb reflexos com *CARDONET, -ETÀ,
guedà)».
que es perpetuen avui en els cognoms Cardone t i CarETIM. Prové del 11. vg. *CERQUËTA (del plural de
doneda, que eren, no dubtem, topònims en el passat),
QUERCETUM n. 'alzinar'), format de la variant arcaiDECat 11, 570a36 ss. Notem, a més, la presència d'un
ca QUERQU- per la dissimilació de Q U - Q U com QUIN- NL Cerquone (Aebischer, RFE xxi, 346). De fet, és
QUE > CINQUE.
possible que *cercone s'hagi format de CERQUS amb la
Afegim que Cerqueda és nom de familia, existent 4 0 influèneia de coscà (en l'origen *coscone), variant de
segons AlcM a Barcelona, Hospitalet, Alàs etc. (s. v.).
coscoll (vegeu DECat, s. v.), i aixi Cerconeda en un
A més, notem que Cerqueda és nom d'un poble a la
i altre cas hauria désignât un terreny d'alzinois.
prov. de Coruna i hi ha una parròquia de San Cristobal de Cerqueda a la diòcesi de Santiago (Madoz, s. v.),
CERCENEDA. Com a nom d'un terreny apareix
i Cerqueta i Cerqueto es donen en la toponimia ita- 4 5 en un document original de 962: «et de ipsa Cerceliana, alii amb testimonis ben antics (vegeu l'esmenneda per ipsa serra peruadit usque ad ipso chollo de
tat estudi d'Aebischer, pp. 346-47). I notem, a més,
Sancto Iuliano, que nominant ad ipsos Terrarios»
Cerquèlla, evidentment nom de familia, registrai per
(Bast.-Bass., 551.26). Balari (p. 215) en cita un testiJCor. a Oilers (Alt Emp.): «la Casa Nova d'En Cermoni de 1113: «ipsa Roca de sol de Cerceneda», i ens
quella», «Serra d'En Cerquella», que pot ser un altre 5° diu que es trobava en l'appèndix del Mont Peguera
dérivât de *CERQUUS (amb -ËTÛLA).
en el lloc dit Roca de Ferrué (llegiu Ferrus). Sembla
que es tractava d'un terreny al cap d'un costat de la
CERCONEDA. Nom antic d'una muntanya o terSerra de Peguera, que és en el terme de Figols (Berg.),
reny en el terme de Castellar, prop de Sabadell, i
prop de Bagà.
prop de Matadepera i la muntanya de St. Llorenç del »
Balari esmenta, a més, un hapax amb terminació
Munt.
-ada, citant d'un document de 962: «et per ipsa cerApareix en doc. de 1031: «In Matadepera --- et
dana usque ad ipsa Cercenada que fuit de Eliane», i
afrontad ---de oriente in arena que venit de monte l'identifica com a variant de Cerceneda. Aquesta vinCerchoneda, de meridie in puio de aspera, de occiduo
dria, segons eli, de querc-in-eta, plural de querc-inin sumitate de Torresela, de circi in terra de Sancti 60 etum 'alzinar'. AlcM accepta aquesta etimologia s. v.

