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de les families més influents del comtat de Pallars, fo- palatalització expressiva, fenomen ben admès en bas-
ren els promotors de les esglésies de Sant Climent i cologia (cf. Cor omines, Top. Bot, p. 40 i DECH, s. v. 
Santa Maria de Taüll, i estengueren llurs possessions sabandija). El cas seria semblant al de Taüll, que deu 
per la Ribagorça i per zones conquerides a la terra pia- venir de (a)ta-uri 'poblado de la porta, del port de 
na: l'any 1064, Pere Ramon I d'Erill obtingué del com- 5 muntanya'. 
te Ramon IV la cessió del castell de Talarn, el 1092 La variant ibèrica i l i del base i r i és la que tenim 
rebé de l'infant d'Aragó Pere I el castell de Saidí, el en lliberris, nom ibero-romà de Elna ( = bc. iri-berri 
1153 sabem que la familia tenia molins a Fraga i Al- 'vila nova') en noms aquitànics com i l i x o ( > gaseó 
farras. Foren seus, almenys temporalment, els llocs de Luixon) (amb la desinèneia -xo que estudiarem als 
Miravet, Enrens, Viu, Buira, Vallabriga i diversos io arts. Oix i Valldoreix). 
alous ais comtats de Pallars i Ribagorça (cf. Lydia És ben concebible una variant u l i , corresponent 
Martínez, Les families nobles del Pallars en els se- al base uri, com i l i correspon al base iri. En el nom 
gles XI i XII, Lleida, 1991). dels dos llocs boïnesos es manifestaría aquesta pala-

PRON. POP.: erti, oït per Coromines i per Terra- talització expressiva de la consonant lateral. En l'as-
do en nombroses ocasions, allá mateix i a diversos 15 pecte semantic, la reduplicació i l i - i l i potser podría 
pobles de la rodalia. interpretar-se com un procediment intensiu o ponde-

DOC. ANT. D'Erill tenim documentades les va- ratiu, tan freqüent en üengües de molt diverses fa-
riants: Erilio, Erilli, Ertilo, Eryll, Herilli, Yrillo, Yrill, mílies, que gairebé sembla constituir un tret de caràc-
Arill, Erir, Rill. a. 954: «Ato de Erilli» (Serrano i ter general. Les llengües semítiques i el llenguatge 
Sanz, N.H. R., 301); a. 1015-1019: «Ego Erilli et filiu 20 religiós ens han acostumat a expressions com «el rei 
Asneru te emtore nostrum Ernardu» (Martín Duque, deis reis», «el càntic dels càntics». En català, la simple 
Col. Dipl. Obarra, 70.1); a. 1018: «in appendicione repetició d'un adjectiu té un valor ponderatiu: «gran 
Erilli» (Puig i Ferreté, Cart. Lavaix, 11, p. 67); a. gran» és una manera de dir «molt gran». Potser en 
1018: «in castro Erilli» (Puig i Ferreté, Cart. Lavaix, les llengües antigües del Pirineu la repetició actuava 
17, p. 71); a. 1065: «est autem ipse alodes in comita-25 amb una funció semblant. Aleshores Erill podría tra-
tu Paliars et est supradictus alodes ipsa parrochia de duir-se gairebé com 'el poblé de pobles', ço és 'el gran 
Aseranto, et affrontai ipsa parrochia de una parte in poble'. Certament, situât en la part més cèntrica de 
monte de Erir, de alia in Carbonera» (Puig i Ferreté, la vali, Erill devia ser el poble per exceHència, el més 
Cart. Lavaix, 28, p. 80); 1064: «villa de Erti» i les populós possiblement de la rodalia. X. T. 
altres de la Vali de Boi commutades per Isil i altres 30 
de la Vali d'Àneu (Li. Fe. Ma., § 46, p. 60). NERILL. Convé afegir-lo aquí, puix que és un po-

Sovint des del S. XH: 1147: «Pétri Raimundi de Erti ble de la mateixa comarca, i de nom quasi igual. Llo-
(Font Rius, C. d. p., § 64); a. 1153: «Ego Petrus Rai- garet agre, al mun. de Castanesa, uns 18 k. a l'ONO. 
mundi de Herilli» (Puig i Ferreté, Cart. Lavaix, 57, d'Erill Castell, i altres tants a l'OSO. d'Erill d'Avall. 
p. 102); a. 1160: «Pontius heriliensis» (Miret, Tem- ^ Pron.: neríl a Cardet, Irgo, Taüll, Casserres, Tolba, i 
piers i Hospitalers, p. 93); a. 1179: «A. de Eril» a Les Paüls, que és 3 k. més a l'O. (xni, 170, 154; 
(BABL il, 410); a. 1173: «Poncio de Yrillo. A. de xvi, 119, 163; xix, 114.16; Ll. 107). 
Yrillo» (Puig i Ferreté, Cart. Lavaix, 64, p. 108); a. MENC. ANT. No n'hi ha fins al fogatge de 1405, 
1191: «Arnaldus de RU» (Cart. Poblet, 150); a. 1203: Neril, 5 focs, i 1620 (Bu. Ass. Exc. Ca. xi, 126). 
«ecclesia Sanctae Mariae de Erillo» (Puig i Ferreté, 40 L'ETIM. ha de ser la mateix d'Erill, amb aglutina-
Cart. Lavaix, 70, p. 112); a. 1207: «Guillelmi de Ril» ció de la preposició locativa, com el tipus d'Encamp, 
(Cart. Poblet, 220); a. 1208: «ipsa villa de Eryll, et Empalomar, Ensija, i en tants altres, però davant vo-
est ipsa villa in valle de Boy» (Puig i Ferreté, Cart, cal s'hi elimina la E- i hi queda només N', com en Na-
Lavaix, 71, p. 113); a. 1223: «Ego Bernardus de Eri- gol andorr. ( < Enagual), Nassiu, Naens (veg. el arts., 
110 et uxore mee domna Maiore» (Martín Duque, Col. 45 i E.T.C. 11, 115; 1, 143). 
Dipl. Obarra, 169.3); a. 1224: «Signum Br. de Erilio» HOMÒNIM. Graell i aubaga de Nerill, en el ves-
(BABL. iv, 305); a. 1280a: «Bernardo rogerii darill» sant S. del Montsec, te. Vilanova de Meià (xvn, 36). 
(CCandi, Miscel. 11, 43); a. 1397: «Pere d'Erill» (veí No ens desorientem per paronímies merament coin-
de Tamarit: Utrilla, Monedaje, 65); a. 1397: «Uxor cidents, com ipsas Ñeras paratge pastoral, ben prop 
Bernardi d'Erill» (veí de Forcades (sic): Utrilla, Mo- 50 ¿e Nerill (esmentat en una disputa entre Benasc i la 
nedaje, 65); a. 1397: «Ramon d'Erill» (veí del Torri- vali de Senyiu, a. 947, B.R.A.H. iv, 224) un de tants 
có: Utrilla, Monedaje, 65). casos de l'adotzenat tipus toponimie, désignant terres 

ETIM. D'un basco-ibèric i l i - i l i , amb un element negroses (com el Bony de les Nere s a And., un altre 
111 ben representat en les inscriptions ibériques i su- a la Valí d'Aran). O Nerin, poblet agre, de la vali de 
posât pels bascos iri i uri. Coromines rectifica 1 en les 5? Vk>, a. 1281, 6 k. avail de Fanlo; Neiron i Neirin a 
cèdules de YOnomasticon l'antiga etimologia i r i - i r i , Galicia; Negratîn a Granada, i bastants Negrillo o 
que havia proposât en Toponimia de la Vali de Bot. Negrillos a Salamanca, Jaén etc. J . C. 
Hi hauria hagut en Erill dissimilació de laterals i pa- 1 En la Toponimia de la Vali de Boi, Coromines 
latalització que potser es podría justificar per la in- apunta la possible etimologia sense acabar de pre-
fluència de la i subsegüent, però millor encara per «so cisar-la: «Pel que fa a l'etimologia, no acabo de 


