
ESTAMARIU 

noms bascos, Ustariz, Ariz, Estivariz (aquest potser 
amb el romanisme AESTIVA (Mitxelena, Apell., § 77); 
ais quais podem afegir molts NLL del P. Basc-francès: 
Mugarits, ene. d'Oloron (1542: Mugaritz), Satharits, 
ene. Isturilze, aquest mateix, Ravariz (1198), ene. An- ? 
glet (P.Raymond, Di. Top. B. Pyr.). 

Com s'explicaría la sufixació -emo ho deixarem a 
cura deis bascòlegs. Pot tenir un valor coHectiu, car 
també s'hi acumula el -ET- reconegut per ells com su-
fix colle.: a Ezcaray mateix hi ha un altre «campo y 
loma» dit Estemetcuya, que es troba al costat d'una 
fuente Esteturria (Euskera ni, 93), on l'anàlisi EST-
-F ITURRI-A 'la font', salta a la vista. D'altra banda el 
mateix Mitxelena —si bé tot mostrant-s'hi vaciHant i 
declarant-ho obscur o enigmàtic—, ja en recull una va- U 
riant -ama, en Aldama, Lezama, Zegatna, Beizama, Ara-
ma, per més que eli i Bahr (Bask. u. Iber., 38) sospi-
tin que aquí hi ha més d'ibèric que de base; estic se-
gur que encara es pot engruixir aquest raig, car trobo 
Elama en la Morfol. Vca. d'Azkue (31.14), nom d'un 20 
«barrio de Goizueta». 

Per a Urgell i per a la Rioja, de cap manera, ens 
pot fer recular l'escrúpol ibèric/bascònic: impossible 
destriar-los en aquests meridians. Però a base d'a-
quests -ama i Esteme-cuya, és ciar que tenim dret a V 
postular l'ètimon que ens convé: ESTAM-HARITZ 'la rou-
reda de la cor talada o de les pletes',o'el rourede la cor-
talada'. Notem també que la situado d'Estamariu dalt 
del seu serrât, entre valls, i la d'Esteme-cuya «loma», 
format amb el bc. -GOIA 'a dalt', són ben paraHeles. 30 

No lluny d'Estamariu (9 k. SE.) deu haver-hi un 
altre cas del radical ampliai Estam- en el bosc d'Este-
rnalo que hom registra en el te. de Víllec i Estana (junt 
amb el de Llobateres). Tenen 997 hectàrees (GGC, 
558). Compost probablement amb un dérivât del bc. 35 
ol 'cabana', d'on vénen els nostres NLL Oló, Olot, 
Olb, Olost, O Ivan. 

Será oportú recordar un lloc notable dins el te. 
d'Estamariu que ens han donat a conèixer Abadal2 i 40 

Ponsich, de qui transcriuré tota la noticia: «Pino 
Sancto, antique 'cella' d'un monastère --- partie ru-
pestre, actuellement annexée au mun. d'Estamariu ---
traditionellement considérée comme marquant la li-
mite occidentale du Comté de Cerdagne, comme le 
prouvent les deux actes de 1102 et 1304, où il faut 
lire Pinu s(an)c(t)a, les noms d'arbre étant du genre 
féminin en latin classique ---

»Nous sommes en présence, comme pour les aquae 
sanctae d'Eixalada [afegim-hi Torrent-senta, prop de 
Gósol o Solsona] d'un exemple de christianisation d'un 
lieu de culte païen: on sait que le pin était consacré 
à Cybèle. Les prêtres en couronaient le pin ---en sou-
venir du pâtre qu'elle avait aimé et changé en pin; 
mais le pin était aussi un symbole de Sylvain ou dieu W 
«Terme», auquel on attribuait l'invention des limi-
tes, que sous forme de stèle il sacralisait». I comença 
citant-ne les mencions antigües: «967: «ospicium man-
so Pino Sancto cum eccl. S. Vincentii»; 1102: «hono-
rem de Tollono usque ad Pinum Sanctum»; 1304: «vi- 60 

caria Ceritania extendatur de Pinu Sancta usque ad 
flumen Tetis»; Ss. xix i xx: Banys de Sant Vicens a 
Pinsent (Top., p. 151 i n.). 

PINSENT era, dones, vora el Segre, al peu d'Esta-
mariu. Ara bé, és prou sabut que si els romans sacra-
litzaren el pi, més general havia estât fer-ho amb 
el roure i els altres arbres, del seu gènere. Els druides 
prenien el nom del cèlt. DRU- 'roure', Casseneuil Lot-
it-G. CASSANO-IALO-. DERVENNA etc. I no ens cai anai 
lluny del Segre per trobar un Cerco Sancto (de QUER-
cus), en un doc. de 1046 de la vali de Siarb, alt Pa-
llars (Balari, Orig., 212). Dones jo cree que, sense min-
var la versemblança, també podríem suposar que el 
roure d'ESTAM-HARITZ era, dalt de la serra, la respos-
ta aborigen del PINUS SANCTA, -TUM, roma del fons de 
la valí. També es podría imaginar cosa semblant per 
a l'Estamariu ripollès, muntanya amunt dels llocs sants 
del Ripoll cristià. 

No acabem sense explicar altres temptatives, pre-
romanes o no, que havia fet; si més no, serveixi per 
demostrar que no hi vaig plànyer esforços i per des-
coratjar possibles assaigs futurs mal orientats. En 
E. T. C. 1, 163n., invocant la patella La Corriu/La Cor 
(Quar), insinuava un sufix -itz (com M-L.); però no 
veient cap primitiu d'on es partis; potser del d'E s ta-
par, pensant que sovint una m s'ha superposât a b 
basca?, però com que Estavar ve de bc. -BARR (cf. 
Estaguja, -GOIA), damunt seu, caldria -arritz, no pas 
-rritz (i ja aquella b > m era ben arbitrària). 

També pensava per a maritz en un cogn. bc. Marizte-
gi, que Mitxelena (Apell., § 430) havia temptejat escèp-
ticament relacionar amb Maiza i Maizcorena, i en últim 
terme amb l'adv. maiz 'sovint': però ara queda des-
cartat això, havent-se provat que aquest és un man-
lleu del 11. M AGIS (Fon. Hi. Vca., p. 268): i en aquell 
maritz deu haver-hi un deis casos d'alternança basca 
entre -r- intervocàlica i zero (Uhlenbeck, Vgl. Lauti, 
d. bk. Dial., p. 62), en els quais sliaurà de veure més 
aviat una -r- secundaria antihàtica, no pas un cas de ca-
ducitat de -R-. 

Una combinado triple, potser?, est-amiam-aritz, amb 
amiama 'aranya', amiamoko 'cigonya' (roure de l'ara-
nya de la dosa etc.). Extravagant pastis zoologie. O bé 
Estu-ametz-haritz, amb ametz 'Quercus Toza' (Améz-
coa). Però no hi vai pensar en tais haplologies, car ja 
la formado triple és ben inversemblant, qualsevol 
que sigui. 

Mossèn Pere Pujol, ja capficat per aquest nom, em 
suggeria ISTA-MATRICE (recordant La vali del riu Ma-
driu, Andorra, no gaire lluny d'Estamariu. Incom-
prensible en un NL l'aglutinació amb el demostratiu 
'aquesta'. Ja AlcM va descartar (ni calia) la de Monto-
liu amb -RIvus (és -ariu, no pas -arriu); no hi ha res de 
fluvial aquí. En fi, és nom que recorda el personatge 
paga Estramariz de la Chanson de Roland. Però és un 
nom inventât, buit de tota realitat ni existència; més 
aviat seria aquest nom de fantasia l'inspirat pd nostre 
Es tamariz, nebulosa memòria d'un nom que ais francs 
carolingis els deixaven NLL exòtics i singulars com 


