ESTARGANYA
ESTAR, ESTÁS, ESTARREDONO

molt limitât.
D'altra banda la inicial Est-, propia de tants NLL
El Pía d'Està{r), cap a 650 m. ait., quasi al cim de del NO. del Princ. (veg. supra en els arts. Estent,
la muntanya de Sant Pere de Roda, a la cara que mira Estaña, Estamariu, Estais, Estavar, Estaguja etc.) ens
a Roses (Alt Empordà) (cf. J. Garriga, Guia del Cap 5 fa pensar en un compost amb l'ibero-bc. ESTU(-O)
de Creus, p. 11).
'clos, cleda'; molts NLL veïns, Oluges, Biosca, Sedó,
Pía d'Estàs, partida del terme d'Avellanos (Alta RiGaver, també s'hi adiuen, i encara més la repetido del
bagorça) (xix, 172).
nom a la valí de Box. Cree que es tracta d'un compost
Estarredono, gran prada plana del terme de Senet
amb un mot base que ha donat un bon nombre de
de Barravés (Alta Ribagorça) (xix, 152.4; 151.27).
io compostos en el trésor de l'onomàstica deis paisos
ETIM. Estar i Estás són formes derivades del llatí
bascos: Arrarás, Argagnarats, Mendiaraz, Ugarriarás,
STARE 'estar-se dret, estar-se ferm, estar immôbil' (DEBasaraz, i altres que coHecciona Mitx. (ApelL, § 71)
Cat m , 750&30-31). Estarredono podria derivar de amb variant -arazu (Lizarazu, Urrestarazu). El priSTARE O STATIO ROTUNDU 'lloc d'estada de forma ro- mer component d'aquests noms té explicado clara dins
dona' (cf. DECat ni, 751 ¿52-56), o potser millor de 15 el lèxic base; per tant ens adherim a la seva interpreSTALLO ROTUNDU del pre-romà *STALLO 'estable, lloc tació com variant de l'adj. aratz «bello, brillante, pud'estatge pastoral' (cf. DECat, 735<zl, 58 ss.) amb sin- ro»; d'on 'esporgat', en el dérivât coliectiu bise, aratzu
cope quan allí -LL- sonava d: estadredóno > estarre«plantación de árboles podados».1
dono. J. F. C.
En conclusió, analitzem Estarás com EST(U)-ARATZ
20 'closa neta, l'esplèndida cleda'.
HOMÔNIM. Pleta de, canals i bosc de l'Estrás, a la
ESTARÁS
Valí de Boí, a considerable altura dins l'alpina ribera
de Sarradé, c. 2300 ait., a nivell del gran estany de
Poblé de Segarra, a prop del límit amb l'Anoia, a Sarradé, i un poc més alta que la gran Cova de Sarramig camí de Cervera a Calaf.
25 dé, on vaig fer nit amb el meu guia Gil Escuder l'aPRON. MOD.: estarás, a Cabanabona, 1931 (Ll.
gost de 1972, abans de l'ascensió al pie de Pleta Mala
29, 221); astarás, a Freixenet, 1920, Casac.
(2745 ait.): beguérem a la font i vaig visurar el clos,
MENCIONS ANT. En els Ss. XI-XII devia ser molt
rocs i pedres dretes que tanquen aquella jaça. Ja oït
petit, i no tindria església, car manca en les llistes de a l'inf. de 1953, en qué ho vèiem des del cim del Bony
les parr. del bisbat de Vic del S. xn (tôt i que hi figu- 30 Blanc de St. Nicolau (xin, 180). El lloc es presta miren els adjacents, Gàver, Pujalt, la Guardia Pilosa, Ca- llor a la interpretado Esteratz 'pleta bonica' que a la
laf etc.) p. p. Pladevall, n.° 213 ss.; pero ja devia exis- més rebuscada que jo recercava en TVBoí (i, 18).
tir, com a nom d'algunes habitances: 1092, en el tesProbablement portât del nom del Princ. en el de
tament «de Raimundus Senfredi pbr. --- remanet de Son Estarás i Puig de Son Estarás, a Malí, (ja Esteras
Sti. Stephani in Olius [uns 33 k. al NNE.] --- ipso 35 i Son Esteras en el m. Despuig), te. Selva més a prop
mas de Estarás --- (bis) --- qui est in ipso Cors --- ip- de la r. d'Inca que de Moscari (Mase. 10E7, XL, 67.
sos alodios de Susiads ---» (llegit a l'arxiu de Solso23).
na, 1964). Segons la GGC, 395, no es troba com a
No cal refutar la idea, poc o gens seriosa d'A. M.
poble fins a 1131 (p. 295); 1263: «--- Nós frater R.
Alcover, que vingui del fut. 2 del verb estar (BDLC
d'Estaras \_-st- o -se- dub.] preceptor Custogia et Isot 40 ix, 322). També improbable que vingui del NP germ.
cum consilio --- Guiralde de Paracollibus ---» (MiAST-HARI (d'on Estrac), car fóra inoït un augm. en -às
retS., TemplH., 211); 1278: «Guillelmi d'Estaras, doc.
sobre un nom de tal carácter.
1 Cree que encara s'hi podria afegir algun altre nom
del bisbat d'Urgell (Valls Tab., Priv. Pir. Andorra,
426).
base. Ajurias (Supl. a Azkue), pot ser Axuri-arás,
Estarás es troba a la vora del curs superior del riu 45 de l'arrel de axuri/asuri «cordero recién nacido»,
Sió; i, com descriu J . M. Espinas (Viatge a Segarra, p.
d'on un altre cogn. be. Ajuria i el compost Axular,
118): «el pas del riu s'estreny, i quan les muntanyes
Axuri-lar (nom del clàssic escriptor), com a primer
tornen a enretirar-se, apareix Estarás --- aquests pocomponent, probablement Araz-uri (cf., pero, Mitx.,
bles s'han situât en aquells indrets on la valí presen§ 9, 632).
ta una superficie més àmplia i més útil».
50
ETIM. Prenent peu d'aquesta situado podríem suposar que és un augmentatiu d'*ester, del 11. AESTUAESTARGANYA
RIUM 'espai per on s'escampen les aigües d'un riu',
'rierol divagant' etc., especialment a llur desembocaPartida antiga: prato Starganie, citada juntament
dura. Cal dubtar-ne perqué és un sentit que no corres- 55 amb la Valira i diversos pobles prop de la Seu d'Urpon prou ais llocs, i perqué essent un mot solament
gell (a. 1039; 1041. Cart. Tavèrnoles, p. 68.10, 73.26).
mantingut en alguns NLL (veg. Engolasters, ViladesETIM. És possible que siguí un NL provinent d'una
ters, Estalavedra, Estartit, Estorell), aixô no lliga amb combinació de l'arrel basca ESTAL/ESTAR- 'cobrir, amauna derivado per mitjà de l'augmentatiu -às, derivagar, protegir' (cf. DECat ni, 740^4-6) amb GAIN 'cim,
ció poc antiga en la llengua, si no és amb un abast 60 superficie, part exterior' (Azkue, p. 314a) i l'article

