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oriental fins al S. xvi: Lîeures i, 297, § 15). D'altra nom pre-romà BORRE , potser amb el mateix diminutiu 
banda ja el 1359 ho trobem escrit «Quadra de Bo- (Burrizellum) que hem vist en el doc. de 1011. 
quers» (CoDoACA xn, 131). ETIM. En efecte, sembla fora de dubte que aquí 

Ben reflexionat, en definitiva, hi ha una explica- tenim un nom pre-romà; com ja vaig dir en E.T.C. i, 
ció etim. raonable, a base de ALBUS 'blanc'. Deu ve- * 220.69; i precisament dels en -RRE, amb el tracta-
nir de Albos-quers 'roques blanques', nom simètric, ment ross.-cerdà de -RRE com -r (més exs., ibid. 201, 
a la inversa, del de Queralbs < Queros-albos. No es n. 1, i DECat vin, 491^47): Er, Nyer, La Tor, Bar, 
estrany que en Alboquers es vagi conservar la o, estant Beders etc. Aixô, de passada, implica pertanyença al 
ja soldat el nom des deis origens romànics, com ja ens grup de NLL, d'origen ibero-basc que tant predominen 
ho fa suposar el carácter de reliquia pre-romana delio a Cerdanya (E.T.C. i, 86-88); si bé en aquest cas de-
mot quer; perô així com en Queralbs es perdé la -s cantant-nos cap al vessant ibero-epitirrènic més que no 
de quer, primer membre del compost, en Albokers la al vessant base. 
dissimilació elimina la d'Albos que era aquí primer El que ha donat nom al poblet és certament el no-
membre. L'ordre dels mots varia ací com un Albespí tabilissim accident espeleolôgic de la Fou de Bor:1 ca-
enfront à'Espin-au(b) i Espinauba (-auga); Aube-vi-15 vorca damunt del poblet, per on s'abocava un gran-
lle/Vilalba-, Agremunt, Claravalls, Claramunt/Valíela- dios devessall d'aigua subterrània. Ara bé aixô té un 
ra, Muntclar. seguit de restes toponimiques, en altres terres: it. 

Un nom occità paraliel, podria ser Bouquies? «do- burro, burrone 'barranc encinglerat' mot viu encara 
maine ruiné» en el dept. Cantal te. Saint Constant (ja com apellatiu. 
escrit Bocquiès, a. 1672; Amé, Di. Top.).1 20 I en altres comarques nostres, BORRÓ el gran con-

1 En tôt cas descartem la idea d'un post-an tropo- gost encinglerat te. Sales de Llierca (al Nord de Torte-
nim, *BUCCARIUS, O germ. BURKHARI : no hi guanya- llà), paraliel a l'O. de la vall de Maià, al peu occiden-
ríem res quant a l'obstacle Alb-, i hi perdríem en tal del massís de la M. de Déu del Mont. I un altre 
convicció lexico-semàntica, car serien NPP hipotè- Borró val., te. Rôtova de Gandia, que ja figura en el 
tics i poc probables. 25 Rept., com alquería Borro en donacions de l'any 1249: 

a la sortida d'una vall abarrancada. En fi, aglutinan t-
Boqueta, V. Boca se-li la a de l'article femení, va sortir-ne el gaseó co-

menger abor (pron. en part amb -r muda) amb el sen-
tit de 'congost', del quai he fet article en el PVArGe. 

BOR 30 En aquest la base és BQRR- amb Q oberta mentre que 
Bor i l'it. borro/borrone suposen BORRE, -RRU (O bé 

Llogaret de Cerdanya, agr. a Bellver. ü breu) en la base etimológica. Sobre Borró i els ita-
PRON. MOD.: bor, 1920 a Puigcerdà; 1930 a Bell- lians fem art. especial, 

ver; 1935 en el poblet mateix. Détails sobre el poblet Podriem suposar, que hi hagués una declinació 11a-
i sobre la Fou (infra) en Pau Vila, Cerdanya, 227. W tina BURRO nomin. ( > Bor, Abo i it. burro), cas oblic 

DOC. ANT. 839: Borre, Acte C. SdUrg., Bor en el BURRONE > it. burrone, i els Borró valencia i garrot-
xenc. 

També podriem imaginar tenint en compte el de-
vessall d'aigua, que es tracti de l'arrel bascoide IBO-
'riu, ribera' (la de IBAI i IBAICA > veiga, vega, Bai-
gorri, IBARR > Ibarra, Ivars etc.), amb omissió de la 
1- amovible ibero-basca, com en Bai-gorri, o gc. Bon/ 
arag. ibón, i en els noms que hem tractat a l'article 

Cpbr. i en la còpia del S. xn (ed. Pujol, num. 194) 
982: «in Cerritania, alodem Luc, alodem Maleol [leg 
Mosol?] alodem Bor» (Marcali., col. 931.9; i Aba 
dal, Cai. Carol. 11, 172.23); 1011: id. (Marcati., col 
985); 1011: «Palatio — Coma — in villa Borro, Che 
xanos ---» (ib., 980.59); 1061: Bernard de Borr (Li 
Ve. Ma., § 595, 1, 163.15); 2.a 1/2 S. xiii: Borr (Del 
cor, Sefarad 1966, 32 ss.); 1359: Bor (CoDoACA X I I , Boldis, i que rependrem a Bosia. Llavors en BORR-
87); 1371: «parr. de St. Marcel de Borr» (SerraV., 45 tindriem el parió del NL segarrenc Ivorra, on veiem 
Pinós Mtpl. in, 201). Ponsich (Top., 152) hi afegeix la 1- amovible mantinguda i l'article base -a afegit a la 
Borr en una cita del S. xn i tres del XI I I i Borre en fi del nostre Borr. Una cosa no és incompatible amb 
l'a. 1270. l'altra, atès el gran nombre de punts obscurs que res-

En YlnvLC Alart suggereix que s'hi refereixin un ten en el nostre tenebrós coneixement del paleo-basco-
«villa Boreiz» de l'a. 1119, i un «Burrizellum --- villa» 50 ibèric. Aixi, doncs, La Fou de Bor seria en el fons 
de 1011. Però aquell potser és lli?ó inexacta; i aquest una duplicació tautològica, a la manera del sicilià-arà-
sembla un dim., com si fos un lloc més petit depen- bic Mon-gibello,2 

dent de Bor en una o altra forma (sufix - ICELLU?), 1 Meravella del Pais tristament destruida avui im-
d'altra banda sospito que un i altre siguin llocs d'una punement per la golafreria explotadora del criminal 
altra vall, potser de l'alt Vallespir; car en el l i . Roigtt i vandàlic alcalde franquista, per enriquir-se amb la 
de Prats de Mollò, copiant un text de 1305, llegeixo venda de terrenys. — 2 Descartem, doncs, que aqui 
«cortallum d'en Bor de Vergecello [potser lleg. Vor- hi hagi res en comu amb borro 'gèmola', com insi-
(g)ezello = Burrizello]»; i més avail: «Cortallum Pe- nua Alart en l'InvLC; o el NP roma BURRUS , o gre-
tti Borre et de Cases» (f° 80v°). Es té, doncs, la im- co-llati Burrhus, en combinació o no, amb Borrell, 
pressió que a la vall de Prats de Mollò es repetiria elóo borra etc. (com suggereix J. Segura). 


