
HEURA 

tradicional Erbés, singular, amb -s, restà en l'ús de la 
gent de liéis, com els autors deis Establiments de 
1336;6 i és la que predominé en definitiva. 

El llogaret de dalt de la serra es poblà menys 
que el del fons de la valí, situât en una ribera ampia, 5 
fértil i més arrecerada deis freds tramuntanals. Llavors 
es formà el diminutiu Herbeset per designar el més 
petit. I notem que fou amb -s-: si això hagués estât 
un dérivât d'HERBA, en -ARIUM, n'haurien fet *Herberet 
que no arribà a existir mai (tal com a la Valí d'Ebo es 10 
forma el diminutiu Els Hedrerets, extraient-lo d'He-
drés). 

Mantinc, dones, en ferm aquesta etimologia pre-
romana. que ja vaig comunicar a alguns amies ara fa 
trenta anys. Un d'ells barrinava: és que Herbés podria 15 
venir d'HERBERS, mentre que -ESSUS no ens consta. 
Però qué és el que consta? Encara menys consta Her-
bers. I quin prodigi i estupenda casualitat la identitat 
d'Herbés i Erbessos si no tenien res a veure!; i jo 
retorquia, jugant amb el famós epigrama contra Mé- 20 
nage: «Ce n'est pas Erbessos, sans doute! / Mais il faut 
avouer aussi / qu'en venant de là jusqu'ici, / il n'a 
r i e n changé sur la route.» 

1 Vegeu algunes noticies d'Herbés i Herbeset en 
Cavanilles (1, 6) i en GGRV (12, 609, 627, 25 
631). — 2 Els altres llocs anomenats s'identifiquen 
fàcilment amb les completes enquestes fetes per 
mi en aquells pobles. La Valí deis Pardos, és la 
que puja des del Forcali, al peu de Morella, cap al 
Sud. La Penya de la Madó és avui Torre-Madó, 30 
notables edificació i tossal, a la dena de Morella -
La Roca (xxvii, 169.2), amb un nom que forma con-
trast amb el de Torre-Miró, veïnat entre Morella i 
Herbeset, provinent aquell de TURREM MEAE DOMNAE 
'la torre de missenyora'. El terme de Morella era 35 
llavors vastíssim i per això es comprén que enclo-
gués fins i tot el puig damunt Fredes , que ja és 
més a l'È. de Castell-de-Cabres; d'altra banda re-
cordo, més vagament, que les Pereroles són en 
direcció a Ares del Maestre.— 3 Essent població 40 
petita i tant a rema dins el Regne, no és estrany 
que no se'n trobin més. Potser n'hi ha alguna en 
fonts locáis, però la següent em sembla ben impro-
bable que es refereixi a aquest poblé: en la revista 
local de Morella Vallivana (gener 1964, p.8), 45 
llegeixo que un «Domingo de Cubells et dominus 
erbaiorum» vengué el 4-VH-1382, una terra o altra 
cosa a la ciutat de Mòra. Però això deu significar 
'el senyor d'uns herbers o herbaris o un herbolari'. 
Cert que també es podria entendre senyor deis 50 
Herbés (Herbés + Herbeset) amb una falsa llati-
nitzaciò Herbai r) ios; però el fet és que aquí es 
tracta de Mòra d'Ebre, que és ben lluny d'Herbés 
(uns 70 k.) i de Cubells, que encara ho és més, 
obliga a descartar-ho. Potser Herbellars, supra. I 55 
no comptem gens amb aquesta dada per a la his-

toria del nom d'Herbés.— 4 Stephanos de Bizanci 
les anomena, respectivament, 'Ep|ìr|<KTo<; i "Epfhxa 
amb els ètnics respectius 'EpPriacavo^ i 'EpPixaioq 
(.Ethnika, ed. 1958, p.275).— 5 En Btr. z. Nfg 1973, 
255, posant-lo en el context d'altres sufixos pre-
romans, del gaseó etc, parteixo d'una variant -ESSE, 

que retrobem en els cat. Erbés, Sirès, Artési Benés, 
i els alt-arag. Ipiés, Arbaniés, Lardiés, Layés, 
Beniés. Layés s'acosta al Llaés del Ripollès, si 
b é aquest és LACESSE; prop d'Ipiés hi ha Lerés (ja 
S.xi, e n el Cart, de Fanlo). Arbaniés es podria 
pendre com una ampliació sufixal d ' E r b é s , ER-
BESSOS(-AN-).— 6 Vaig amonestar Sanchis Guarner 
quan em sotmeté el seu projecte de nomenclátor 
ortografie dels pobles valencians de 1966, que no 
hi havia dret a canviar la grafia tradicional, per 
mor d'etimologies més o menys defensables, si els 
fets certs no ens hi obligaven. Per desgràcia, (o eli 
o el secretari Aramon de l'IEC) no me'n féu cas, i 
hi apareix amb l'arbitrària grafia novadora Herbers. 
Altres casos en qué no em feren cas, són Alcossebre 
(que canvia en -osebre), La Marxuquera (no 
pas -rju-), Fletxino pas Fleix), Les Enzebres (no 
pas Enee-), Cewol (no pas Céruol), VAljubino pas 
-up). Canvia Ciarlano mossàrab en un fantàstic 
'ultra-català' *Clarià. L'Atzúvia per mor d'una eti-
mologia falsa, violant la pron., que és LAtzúbia-, 
El Genovés (no El Genovés)-, El Patró (no Patró). 
Mondúber (no -úver, p. 23). Oblida el nom de la 
cabdal vila Algemesí; i, pp. 20-21, oblida LAljorf, 
agre, a Albaida; La Safra, agre, a Villena; Raspai, 
agre, a Yecla; Barba-roja, agre, a Oriola. Tracto 
de tots aquests noms en sengles articles, però será 
útil teñir ajuntades ací totes les rectificacions que 
necessita aquest útil però imperfecte treballet. 

HEURA 'hederá helix' DECat iv, 788. 

Sant Sadurníde l'Heura, poblé del Baix Empor-
dà, agrégat a Cruïlles (només consta com St. 
Sadurní en les mencions dels Ss. xin-xiv que en 
cita Alsius). 

L'Heura, Hoc del te. de Sabadell que consta en 
doc. de IOI6: «in chomitato Barchinona, in termine 
Arraona, in loco vocitato ad ipsa eddra» (BABL vil, 
401). 

Cova i Abeurall de l'Heura, te. Llançà (Emp.) 
(xxil, 107.8.24; 108.16). 

Les Heures de la Quar, mas, esgl. i veinat del 
municipi de la Quar (C.A. Torras, Berguedà) 

PRON. MOD.: tez çuroz eh te kçr, oït a Lluçà 
(XLVI. 159.25). 

Amb l'aglutinació de l'article L'Eura>Z/eura: 
Pont de la Lléura, en el terme de Cardona (Bages). 

Heura' sona Içura a Cardona (DECat iv, 798al4). 


