CERDANYA
sament homòleg del que hem vist a Centelles. Corree in te. de Ipsa Roka ---» (Cart. St. Cu. i, 40; Mas, N.
de Riucerdà (rius- o fusardá) te. Ceret, el mateix afl. H. Bna. iv, 42); 974: Cerdaniola (ibid., 85); 975 (Baesq. del Tee que també en diuen de Riurós (xxiv, lari, Orig., 216); 986 {Cart. S. C. i, 146). I altres cites
168); i en el mateix te., i també al N. del Tee: Mas de la mateixa forma, aa. 987, 989, 998, 1042, 1106,
del sarda (xxiv, 168). Ben antic: «in valle Asperi --- * 1148, 1181, 1359 {Cart. S. C. i, 74, 287; n, 221, 447;
Ceresido ['Ceret'] --- rivo de Telledo --- ad rivo de MiretS., Tempi., 164; Balari; CoDoACA xn, 12). Té
ipsos Cerdanos» a. 930 (Moreau, v, 68 ss.).4 També gran riquesa toponímica el citât opuscle de J. Mimó
havia de ser allí, al N. del Tee: «in loco q. vocant Llobet (Guía Excursionistica).
Campo Cerdano» 941, cit. darrere Montboló (9 k. al
2) Cerdanyola (nom oficial i eclesiàstic, St. Julia de
N. de St. Llorenç) i altres llocs deis Aspres (Mor., vi, io Cerd.) poblé i municipi de l'alt Berguedà, a l'esq. del
171v). En fi Coli Cerdà, te. Reiners, prop de Les Ven- Llobregat, uns 5 k. SE. de Bagà.
toses (xxiv, 113.25), també Coli Cerdà en te. de MonPron.: sarddnçh, 1920, a Borredà (Casac.); 1926 a
talbà, no sé si diferent del de Reiners.
Puig-reig, Cor. 1964, a Castell d'Alareny, Cor.; 1954,
En fi, un que sembla ser diferent de tots els ante- a Cercs (JACodina). Tothom ho diu sense el Sant,
riors, i, pel context havia de ser cap al vessant S. de u p. ex.: «Fontanals ja és de Cerdanyola» (oit a Castell
les Alberes no sé si en el sector empordanès o més d'Al.) (xxxvm, 126.7). CATorras {Berguedà, 105).
aviat cap a l'O.: «in com. Gerundensi, in lo. q. v. FelANT. 839, Cerdaniola, Acte C.SdUrg., ed. PPujol,
gars [el de la M. de Déu del Mont?] vel --- villare q. 234; 983 «in villa Cerdaniola» (SerraV, Vinós Mtpl.
v. Cerdanos ---» però en un donatiu a St. Pere de Ro- m, 91); 1105 id. (Balari, 216); 1315, eccl. Sti. Juliani
da; i després segueixen diversos noms del comtat de 20 de Cerdanyola (SerraV. m, 205); Cerdanyola, CerPeralada a. 945 (Moreau, vu, 80).
deyola; 1359 CoDoACA xn, 67, 70); i altres cites de
la forma Cerdanyola, aa. 1328, 1383, 1810 en SerraV
Però també ben lluny del Vallespir i de Cerdanya: {o.c. m, 205, 1, 454, in, 205 i 206).
Cerdans, veïnat te. Arbúcies: «a sardáns» 1920, CaMoites altres. Una es devia trobar entre la SdUrg.
sac.; 1955, a Arbúcies, Cor. ANT.: 878: villaricellus25 i Andorra (4): Cerdannola a. 1039 (més detallat per
Cerdanus (Abadal, Cat. Car. n, 67.7, 71.11). 1139: fe- Balari) i amb metàtesi Cernadola a. 912, citât junt amb
vum de Cerdanis (CCandi, St.Hilari, 33). S. xii: Cer- Cabriacs, i amb Abiglers, en el Cart. de Tavèrnoles
dans, Cerdanis, llistes de parr. vigatanes p.p. Piade- 68.12, 32.15.
vali, doc. 11 i JJJ, n.° 17. No sé si és diferent d'aquest
5) Muntanya de Cerdanyola, forma el limit entre
un Cerdanos del document a. 957 que els publicadors 30 Mataró i Argentona (Reig Vilardell, Monogr. Cat., s. v.
del Dipi. Cat. Vie creuen «a Marganell (Bages)» (§ Arg.): és la que en el S. xi, una escr. del comte Beren302, p. 254) [??].
guer Ramon I posa en l'afr. d'Argentona amb St. ViUn altre, pron. 3 sardâns (oït 1932), a la Casa Nova cenç de Borriac (Balari).
del Castell, mas te. Castelladral, entre St. Cugat Sa6) Ssrdançle veïnat del Penedès, te. Sta. Margarida
35 (xiv, 84), Cases Noves de Sardinyola segons el nolou i Viver. Més lluny encara, en el P. Valencia:
Cerdà, mun. prop de Xàtiva, entre Llanera i Ca- menci, del C.E.C.
nais. Oït serdá a Llanera i a Xàtiva (xxxii, 14.16,
Balari (p. 216) cita encara un altre Cerdanola ber18.20). No n'hi ha noticia fins a 1536, com parr. de guedà a. 964; i un Monte de Cerdaniola, prop de Sanmoriscos; el 1537 té 14 focs moriscos (SSiv. 188); en tes Creus, a 1150.
efecte figura en tots els censos (des de 1527 a 1602) 4<> La major part d'aquests noms (de primer tots, sens
sempre poblat només de moriscos (entorn de 10 cases), dubte) designen poblats —pobles o veïnats més o
i amb 16 cases i 130 hab., en el de 1609 (Lapeyre 37, menys grans. Res d'obscur en la formado d'aquest
Reglà, 114). Prengué nom de la familia Cerdà a qui dérivât diminutiu. El paratge on s'han establert una
pertany en el S. xvi (SSiv.). A distingir d'un veïnat colla de cerdans, ha estât désignât pel poblé com 'la
que, per distingir-l'en l'anomenaren Cerdanet a princ.petita Cerdanya' — Sí eli també... allí tot són cerdel S. xvii (SSiv. 189).
dans, és una petita Cerdanya, una cerdanyola. Entre
Es repeteix en molts llocs menors, en part també Miralies i Carme, hi ha un paratge que en diuen ha
val.: la Umbria Cerdá te. Artana (xxix, 158.19, 159. Frangola (amb diverses masies a l'entorn): per La
18). Nom d'un carni, te. Alberic (GGRV 11, 302). Ca- Cren de h fransçla, desembocava jo a la crtra., 1925.
sa de Cerdà te. Biar (xxxvi, 2.11). No cai dir que tam- 50 Noms par aliéis al de La França-Xica, barriada popular
bé en el Princ. hi ha molts llocs Can o Cal Cerdà, Font de dins la ciutat de Bna., prop del Poblé Sec. Paratdel Cerdà, Mas d'en Cerdà etc. D'un del te. de Cer- ges on s'havien establert una munió de francesos; una
danyola (Vallès) tenim noticia que l'havia adquirit un munió de cerdans. Equiparem-ho a les localitats PetitJoan Cerdà a. 1426 (Mimó, Masies de Cerd., p. 47). Paris en els dpts. francesos (Drôme, Seine-et-Marne
H etc.), cat. Cabrerola-, cast. Madrileños, Portugalete, VaUs veu, dones, que aquesta rodalia fou recalada per- lenzuela. Romula oppidum Samnii, oppidum Daciae,
durable de cerdans. Car d'això ve el nom d'aquesta po- Foruli oppidum Sabinorum. El poble de Navars: fou
blació del Vallès occidental vora la Riera del seu nom, una espècie de colònia antiga de gent navarresa.
afl. dr. del r. Ripoll (1): sardsyçh, 1920, Casac., Cor.
Entre els llocs dits Cerdanyola, n'hi ha que ara són
etc. ANT.: «in Vállense, iuxta vinculo Cerdaniola
ben rústics: Jo mateix n'assenyalaré un de poc cone-

