PIERA
dotzenes de segles, deu haver estât causa de
l'esvomegada. És segur, doncs, que aci hi ha una combinació de RIPA 'ensulsiada' i PETRA 'pedra'. Però hi ha
la dificultat morfològica: -piedro podria ser un adjectiu,
sigui PËTRËUM sigui PËTRTNUM (aquest amb pèrdua
basconitzant de la -N-), però tots dos estan en desacord
amb el gènere femeni de RIPA; un dérivât masculi
d'aquest topònim no va bé: ni riber ni ribaci) ni rihai
no explicarien la rade Ribam (un RIP-AMEN O -ANU foren formacions inoïdes). Seria potser un compost
basconitzant amb -n- unitiva? Cf. Saneja < Etxe-n-egi-a
i potser Subenuix < bc. zubi-n-oi (bc. zubi lponï, recordem Suert, Sort), suposant que la vali de Subenuix
vagi prendre nom del pontarró pel qual la travessa el
carni de Sant Maurici al Portarró d'Espot. Però potser
encara és menys audaç recórrer a la teoria dels genitius
plurals indoeuropeus introduits en compostos romanics tal com en Estanyofinestro STALLO-FAENESTRON; tindriem, doncs, que RIPA PETRÓN 'esllavissada de les pedres' huria donat amb propagaciò nasal RIBAMPETRÔ(N)
> Ribampiedro.
Postular l'existència d'un germà
sorotàptic del grec néxpa ja sembla massa arbitrari.

(Mas, N.H.Bna. v, 10); 1043: Apierola (Cart. St. Cu.
n, 225); 1058: id. Cm, 141); 1176: id. (MiretS., Tempi.
322); 137: kastrum Apierola (Albon, Cart. Temple);
1198: Arbertus de Apierola (Cart. Poblet. p. 159).
5
Sobretot, dellà del Xuquer, succedanis de La piéra
entre Mollerusa i Arbeca (Casac. 1920). En el P. Val.
Piera és NP molt estès: d'on noms menors: Sénia de
la Piera a Demus. Carrasques de Piera a Ebo, Plana
de P. a Laguar (XXIII, 12.23, xxiv, 147.25; 148.23).
io També hi ha représentants de APIARIA en el Nord
de França, si bé són Achères amb -s, nou signe de
plural (Cher, Eure-et-L, Seine-et-M., Seine-et-O)
(Longnon, Top. d. I. Fr. §604). Potser també de
APIARIUM -ARIA, un nom mossàrab Xorret Apers o X.
15 Payeresen el Rept. de Mûrcia (256.23, 28), Camp de
Cartagena. I veg. Pira (infra) que passà pel conducte
del mossàrab.

20 PIG AL

Font delPigal, en el carni Mencui-Estac (xxi, 122).
Serrât del Pigal Gros, és un contrafort de granit, a
Cérvoles (xxi, 151). Lo Pigal Fallat, és a dir migparPIERA
25 tit, a Reguard (xxi, 147).
Pigall, partida del terme de Sant Llorenç de CerVila de l'Anoia, a mig carni de Martorell a Igualadans (xxiv, 68.24). Creu d'En Pigall, a Sant Marçal
da.
(xxiv, 124.20).
PRON.piéra 1920, Casac., gentilicipierenksa IguaPigallo, malnom d'un informant de Coromines a
lada i a Piera.
30 Llagostera (29.vni.1988).
MENC. ANT. 963: «--- in Apiera maiore - - - Apiaria
ETIM. Pigal, «mena de còdol, roc o penyal» és un
majore predicta --- de Apierola minore ---» (Cart.
mot d'origen probablement pre-romà (DECat. vi,
St. Cugat i, p. 56; Mas N.H.Bna. vi, 193); 977: Apiaria
535^4-536627). J.F.C.
(Cart. id. I, 98, Mas XII, 209); 1002. Apiera maiore
vel minore (Cart, il, 9 i 31); 1043: Apiera maiore(id. 35 Pigem,, Pigran, Piguillem, Pijoan, V. Pi- o Peli , 225): 1063: Apiaria (Balari, Orìg. 52); 1063: Apiera
major (Cart. id. il, 301); 1077: Apiera (Cart. id. il,
351); 1118: Aiera (G.G.C. 25n.) ; 1283: hi ha veguer
PILA
de Piera a. 1283 (VicariusApiarie. CCandi, BABL ix,
118); 1359 Piera (CoDoACA xn, 27, 36). Però enea- 40
Selecciò de NLL en sing., plural i derivats. Dividira Apiera en els does, de Joan I, c. 1388(ALEC i, 253,
da en 04), llocs d'aiguës i fonts; i (B) de la noció de
Rubió, Dipl. Or 652).
pilar o puntai.
ETIM. APIARIA pl. del 11. APIARIUM 'abellar', 'ruses
À). 1). Lloc antic a l'ait Penedès (cap a Subirais i
d'abelles en séries', -PI- resta normalment amb pen
Lavern): a. 1165: «--- par. Cebern --- Subiratis --fon. cat., a- confosa amb la prep. locativa. Cf. P. A. 45 molendinum medianum quem habemus in Anoia,
de Palma de M., Sta. Maria de Piera, Notes Hist.,
q. voc. Ipsas Piles» (MiretS., Tempi., p. 120); 1187:
Igualada, 1942, 192 pp.
«locum quod vocatur Les Piles, - - - term. Subirats - - - »
(MiretS., El més antic doc. cat., p. 22).
PIEROLA. Poble situât uns 6 k. a l'È. de Piera, en
2) Les Piles, poble entre la Conca de Barbera i l'Ait
el carni que hi condueix des de Bna.; amb l'agre, dit 50 Gaià, al capdamunt de la costa que separa els aiguaEls Hostalets de Pierola (oïts tot dos Casac. 1920) a
vessos del Gaià, en la gran carretera de Sta. Coloma
Igualada i a St. Sadurni.
de Q. a Montblanc, dels que van al riu Francoli: nom
En els does, de Piera, anys 963 i 1002 veiem Pierola
construit sempre amb article, désignant probt. grans
denominada Apiera minore o Apierola minore mosabeuradors on descansaven i s'abeuraven els anitrant la gradaciò de grandària que hi ha entre les 55 mais del tragi i de la posta.
dues poblacions. Altres MENC. ANT. 1040. Apierola
PRON. POP. -, las pilas Sta. Col. de Queralt, (Casac.

