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d'aigua o fluvials. Isort pron. i¿órt és una collada a 
Andorra, i un estany, del qual davallen aigües cap al 
Serrât, al capdamunt de les vails d Andorra (30 k. 
dret a l'E. d'Isil i Isavarre). que bé sembla dérivât 
base del be. comú isuri vessar', amh els seus deriv s 
isurri «vertiente», «derramado»; i isiirki «vertiente», 
car també hi ha en base un sufix -ti. de funcions 
bastant paral-leles a les de -ki i de -ri. És dones un 
trio xiSURTI / - k i / -RI. 

Però d'altra banda també hi ha un compost is- io 
tinga «pantano, cenagal», ja bo i format en el base 
de Guipúscoa i Biscaia: i altres en la toponimia basc-
francesa: Ispegu y ruisseau i hameau de Baigorry. for-
mat evidt. amb begi ull'. ullal. deu (amb la b 
ensordida segons la norma morfo-fònica basca); i en is 
el nostre article ísber. acabem de veure lz-purii. 
ètimon del val. ísber i de l'alpujarreño ísbor. 

En fi també trobem registrai istil. en base, amb el 
sentit de 'hassa 1' cf. Azkue. i Mitxelena ( Apeli. §§ 33~-
41, 2348-49b), amb el qual ja arribem a free del nostre 20 
Isil. I, amb perfecta coincidencia, hi trobem base isil 
'silencios', 'secret', reservat 1. tamicé, substantivar 
significant silenci'. 

Si volem anar més enllà potser no será prudent, a 
menys de fer-ho en termes sotmesos a les més grans 2S 
reserves. Sobretot perqué més que base propi. aquí 
hi pot haver ibèric, o el pare comú a tots dos (1 
potser comú amb altres encara). Car és impressio-
nant la coincidència amb el nom d'una consen ado-
ra vila de Sardenya. Isili localitat del Logudoro (ob-
jecte de la monografia d'Atzori de fonètica dialectal, 
en Studi Sardi iv, 1940, 117ss.). Repugnaría descartar-
ho com casual a qualsevol que tingui presents les 
afinitats lexicals ibero-basques del sard posades de 
relleu per Max Leopold Wagner i Vittorio Bertoldi. 3 s 

Per al conjunt morfologie, podem acontentar-nos 
suposant una base trifurcada; i com a comú denomi-
nador is- 'Hoc aigualós o humit' 

- i l — > Isil 
is-A-BARR — > Isavarre 40 

-UN — > Ison. Isi'in 
etcétera: car aquí aniríem afegint encara Isort. Izburxi 
i els altres. 

Amb el carácter de més incert. mera hipótesi de ŝ 
treball, ens podem plantejar si Isil no seria suscep-
tible de més anàlisi. Dins el be. isil —que avui ens 
defineixen 'silencios', amagat'— aqueix - il¿no podría 
contenir el ben conegut i fecund mot base per a 
'mort'(11. mortuiis. cast, muerto)'? ( cf. l'anàlisi á'iiargi. so 
en PVArGc), car des de la idea de mort' es passa 
fàcilment a 'silencios' o 'amagat, recòndit'. Les aigües 
de la Noguera passen ben enfondides en la pregona 
vali d'Isil (molt més que en l'obert Pia d'Esterri. 1 
més fondes que en les verdes deveses d'Alós). Esti- ss 
rant-ho una mica, entendriem Is-il com aigües recòn-

dites. enfondides ; 1 Isa-barr corn aigües d'avall'. 
Si ho agafem per un altre costat. veiem corn mort' 

s'ha usât en la nostra velia toponimia pirinenea. en 
noms coni Sagra-morta. Andorra-morta. Oltra-mort. 
Osormort. Gomesindo-nwrto <veg. els nostres art. 
Segre-morta. Andorra, l ltramort. Osor. Combrèti). 
combinacions que resten tossii.s en la nostra topo-
nimia. en els quais des del matís de silencios' s'ha 
passât al de elespoblat. mig abandonal . Si més no. 
mostren també coni en la mentalitat dels nostres 
pirinencs els mots coni il i m o r t i us eren matèria 
plàstica u.s;tda en la toponimia, i amb matisos diversos 

En conclusió de l'article, resta fermament establert 
que Isti i ¡sai aire són noms d'etimologia ibero-basca, 
antiquissim desdoblament. en què -barrk s afegia a 
l'arrel comuna, amb el sentit de Ile* de més avall 
Aquest és el résultat terni i ben establert. que hem 
acompanyat amb molts 1 variais corol laris. els un> 
ben plausibles, els altres més atrevits i criticables: 
sotmesos. però, a una critica que ja no podría s<>-
moure aqueila conclusi«') ferma. 

1 Descarto coni coincidència fortuita la sembianza 
amb uns NPP germâmes ¡Sila a 1001 (Mas. A H 
Bua 188) = IsuUi eri Forst a. 9~1: Isilone. -ona en 
d o c s d 'Ovarra u . 102V M D u q u e 8 3 . 2 ) . — 
2 Recordo isun multa -amende- < Azkue >: dones, 
pasturatge privati" (o és una coincidència') 

¡SONA 

Població moli important antigament. al Sudest de 
la Conca de Tremp. d importancia modernamenl 
decreixent. avui bastant despoblada: però era el cen-
tre més important del nostre Nordoesi en l'època 
ibèrica i romana. 

Pron nuxl 1zana. oit a Palau de Noguera. Casac 
1920: oit a Tremp etc. 195~ (Win. lOOss ) 

MEXCIOXS A.\T t UhJ)IEVALS <M)2. tkx d autenti-
citat dubtosa (Font 1 Rius. C de P voi. ili. p 81 ¡ 
973. ¡sona ( Balan. Orig li. p 25^». -¡sauna 
civitas». o ¡sona i Marcali. § US. col 9o2) C l a 
¡(XXI L'dina. Arc h C<,nd S X. § P i -FI comte Borrell 
l'encomana. junt amb Llordà. al Mon de Ta\ èrnoles-
(Font i Rius. l e >: 11 Ioannes de ¡sona (Font 1 
Rius. vol. I. p 213». /.->5(> ¡sona ( Col*)AC A XII ~3. 
¡ssona. p. S(i). Fn realitat totes aqüestes mentions es 
redueixen a la forma ùnica ¡sona (car 1 esporàdic 
Isauna. és una hiperllatinitzaciò d esenha. desnK'ntida 
tot seguii per ¡sona, del mateix document). 

ASTIGl TTAT F.s un dels noms pre-romans. del ti-
pus ibèric en -on que els romaas adaptaren a llur 
declinaciò -o. -onis. -onenic-te : Tarracd ti). Barcino, 
lluro. Arrugo. Celso. Baetulo. Lauro, sense sortir del 
Prine : i. més enllà. *(.astulo. Stipo. Ilipulo, Ulisipo 
etc. F.n tot.s eils -on tou substituit per - o n a en la fase 


