FESCUI

ferrer» (Alart, o. c., 26, 85). Per a Mollet veg. Alart de parròquies vigatanes p.p. Pladevall, n.° 57); 1332
(RLR in, 283).
i 1333: Sti. Petri de Ferrarons (Junyent, Mise. Griera
Ponsich (Top., 82) hi afegeix, encara: Molledo 977, I, 382, 386); Ferrerons 1339 (ib. 387); 1439: Fererons,
Moleto (67, i altres testimonis de Muledo/Moledoj
Ferrerons (CoDoACA XII, 69.62).
-et, -ed, Molleto etc. el 1090 i altres 5 o 6 dels Ss. XII- ? (2) Els Ferrerons (lloc prop de Salamó, baix Gaia)
xiv). Encara el 1359 es distingeix la parroquia de Mo- (oït a Vilabella, XLVI, 28.29). Ja Ipsos Ferrerons en
llet del castell de Muntfferrer. Quant al nom triom- perg. de 1088 {Cart. S. Cugat n, 392).
fant, Ponsich hi afegeix Castrum Mortferrer ja c. 1070,
(3) Ferrerós mas te. St. Llorenç de la Muga, al N.
Castrum de Monteferrario 1313, i ja generalitzat, Mont- d'Albenyà: «Ferreirones in pago Bisuldunensi» a. 878
ferrer des de 1385.
™ (Cat. Car. n, 35.11, 37.31).
Molt prop de Montferrer neix el Riuferrer, afl. esq.
És versemblant que algun NL on el nom Ferrer fidel Tec que hi va a desaiguar prop d'Arles: a menys gura sol, també provingui d'aquest NP germànic: en
de 5 k. del castell de Montferrer ja està format. Sem- particular un on la manca de doc. antiga no em permet
bla, doncs, clar que prengué nom del mateix cavalier d'assegurar-ho: un veïnadet del terme d'Arbucies, que
Ferrer a qui es deu el del castell. Ja el trobo dos cops i? el N.I.G.E. i el N.C.E.C, anomenen El Ferrer; i la
en un doc. de 993 p.p. Moreau (xv, 993): «in rio GGC «Ferrer: vehinat: 20 hab. escampats, a 7k5 de
Ferrano superiore --- flumine Rio Ferrano irrigantur la vila». Com sol passar en eis ultims anys, la gent ten---»; i en una butlla de 1011 del papa Sergi per al mon. deix ara a adherir-hi el «Can». Visitant-ho el 1932 vaig
d'Arles: «Madaloch --- Bennato --- vallem Riviferrarti comprovar que uns en deien can Ferrer i altres kamsuperiori et subteriori --- eccl. S. M. Curtis Savinio 20 fsrés, que és a lh20 a l'ONO. de la vila; avui és mas
--- Cleranos vel de Bonabosco ---» (Marcali., 990.43). tot sol, però al costat hi ha una esglesieta dita Sant
(2) MONTFERRER, pöble de l'Urgellet, agre, a Pere («Can Ferrés de St. Pere», a 703 alt. posa el maAravell, 4 k. SO. de la SdUrg.
pa Aegerter); és dalt de la carena que separa la Riera
PRON.: munferé 1920, Casac.; munferé; jo també d'Arbucies de la de Mollfulleda que li ve per l'esq.
ho he oït aixi 1957 (a Adrall).
25 (xi, 40). Com que és dalt d'un planell, es pot identiMENCIONS ANT. 1179: «in Sede Urgelli et in ficar amb Sti. Petri de Plano, que Alsius (p. 98) troba
Monte ferrer» (MiretS., Templtì., 324); 1184: Monte en el Llibre Verd de 1362, formant, junt amb Liors i
ferario (notem la -r- simple) (Cart. Tavèrnoles, 180. Arbucies, una sola parròquia. Altres nlian dit S. Pere
10; Miret, Castellbò, 378); 1244: Montferrer (PPu- de Ferrers.
jol, Doc. Vg. Urg., p. 19); 1359: Munt Ferrer (C0D0- 30 1 No s'ha trobat, en molts anys de recerca, cap foACA xii, 55); 1458: «Montfarrer, --- Montfferrer»
nament documentai ni orai, al nom «Riu Formani(Homen. Rubió i Llucb 11, 481); 1518: Monfarrer
ca» que en veils mapes s'atribueix a aquest riu; se(Spill de Cbo., 79r.); 1556: Montfarrer (CCandi, Mi.
gurament mera errada de còpia cartogràfica per
Hi. Cat. 11, 77).
Fenatia. — Al capdavall de Pla-d'anyella, prop de
la confluència del barrane que ve del Pia de Rus
Anàlogament: Pujol-ferrer, pda. de Coli de Nargó
amb el provinent del Pedró de Pla-d'anyella.
(xviii, 61.7). I:
TORREFARRERA, pöble del Segrià, uns 6 k. al La FERRÒNIMA
N. de Lleida. Ja documentât com Turrem Ferrariam els
Partida del terme de Pego (Marq. de Dénia) (xxxin,
aa. 1194 i 1285. Forma parella amb Torre-serona, po- 108.24).
ble situât 2 k. a l'È. d'aquell, i que (com hem vist a
Del llati FERRUMINA 'substàncies per a soldar; rol'article Castellserà), és probable que sigui compost veli; conjunt de ferramenta', plural de FERRUMEN'solde Torre (homòleg de Mont i Pujol, supra), amb un dadura; rovell' (>cast. herrumbre) (cf. DECat ni,
NP: tal com Torrefarrera amb el NP Ferrer.
356^4-8) amb metàtesi de M i N, i el filtre aràbic hi
Castell-ferrer, te. Banyuls de la Marenda, que Pon- canvià u en 0 darrere r. J. F. C.
sich (Top. 2) anomena aixi si bé en un doc. de 1407
li troba només el nom El Castell.
Ferrubiello, V. Font-rubi, s. v. Font (§ 25)
Ferrüs, V. Ferro Ferrutx, Cap de V. voi. 1, 141
Una altra exceHent prova de l'ambient d'antroponi- Ferrutxelles, V. voi. 1, 143
mia germànica del nom Ferrer, ens la donen els toponims on apareix amb la declinació imparisiHàbica en FES, Collada de ~
-n, tipica dels noms germànics, com FULK/FULKO, -ONS,
Partida antiga de la Vali d'Àssua (Pallars Sobirà).
MACHARI/MACHARION, MATHARI/-HARION, ENEC/
Del llati COLLEM FISSUM 'coli partit, badat', part.
ENECO, -ONS; aixi es formaren noms com ECCLESIA o passiu de FÏNDERE 'fendre' (cf. DECat m , 951). J.F.C.
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VILLA FERHARIONIS, d ' o n
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(1) FERRERONS, esgl. rural agre, a Moià.
FESCUI
PRON.: fafaróns (alli, 1928).
Partida antiga prop de l'Alta Ribagorçana, docuMENCIONS ANT. (on notem també la -r- simple): mentada en un document sospitós atribuït al S. X:
S. xii: Par. de Fererons —el doc 11— el més antic i Foschoi (Cart. Lavaix in, 47).
Fereronis en el doc. in, Ferreronis en el doc. 1 (llista
Duplicai: Fesqiié, barrane, profund i fosc, del terme
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