
SERPIS 

MENC. ANT. 1066: «castro de Ponts et in castro nôAiç Iaxxeravcóv»* Ara bé, fem memòria que Pto-
de Sero» (Sanahuja, Vali d'Àger, 334.19, 20f.); 1071: lemeu és l'unie que ens dona noticies antigues de tota 
Ceroti (MiretS., Castellbò, 353); 1094: Ramon de Seró una sèrie de vells Uocs pirinencs: Bas,Gósol ('Eycoaa), 
i S. de Ponts, confirmen, en el doc. p. p. Cari, de Ta- Bassella (Beai]Sa), Àneu ("AvajStç),5 a la mateixa li-
vèrnoles (106.9); 1099: Guillem de Cero i Pondus de J nia dels quais, en ultim terme, ve Cirès, el més occi-
id. a l'Acta de Cons. de Guissona (Marcati., 1211.4 i dentai. 
5). 

S. XII i ss. 1111: P. B. de Sero signa acte relatiu a En fi, encara seguirem la pista d'aquesta arrel, a 
Vilves i a Ponts (Moreau XLIV, 66); S. XII s. d.: junt fora del nostre domini, en altres NLL pirinencs. 6) Si-
amb Donzell, vei de Seró (Arx. Sois.); 1172: Cero junt io resa «lugar» agre, a Echo. Seró, agre, a Aguilué, p. 
amb Attesa (BABL vi, 394), i amb Oliola (MiretS., jud. de Jaca (-òi). 
Tempi., 224) i amb Taravau [Cari. Tavèrnoles, 158. En el Bearn només en formes semblans al nostre 
18); 1175-6: Seró junt amb Taravau, L'Aguda i Bios- Seròs, que citem de PRaymond, D. Top. BPyr. 8) Si-
ca (Miret, Tempi, 222, 161, 118); 1180: id. junt amb ros, mun. del c° de Lescar (doc. des del 1344), amb 
Anglerill (Miret, Tempi, 108); 1182: una Guilla de v i, com Cirès. També 1385 i Chiròs 1538. 9) Sirgos en 
Seró signa en una donació de G. de Mot d'un honor el c° d'Arthés (doc. Sargos 1220, 1414, Surgos 1538). 
a Tàrrega i Vilagrassa (Li. Bl. Stes. Creus, p. 244); 
1187: Pere de Seró (Miret, l. c., 329); 1188: Poncius Aixi hem arribat fins a la radia de la llengua basca, 
de Seran (id., ib., 160); 1196: «castrum de Seró — Que és on trobarem l'arrel d'aquests 8 o 9 noms: base 
de Biosca - - - Ledoncel — Angledilg» (Miret., ib., 20 giri «cuna, clavija», que ha donat diverses noms bas-
226); 1202: Sero junt amb Isot (Miret, ib., 209); cos compostosi Ziri-goiti etc. (Mitxelena, Apell., S 
1257-69: Seró (PPujol, Docs. Vg. Urg., n. 20); 1279 619). És lògica, doncs, la seva combinació amb els 
i 80: id. a les Rationes Decim. (I, 183, 206); 1359: sufixos -OSSE, -ON, -ESSE, -ESTE, que veiem en els nos-
Sero (C0D0ACA xn, 23). très NL: ÇIRIOSSE, ÇIRION etc. (car és sabut que la ç 

V basca té el timbre postdental propi de la s llatina). No-
4) Cirest, castell dels Tempiere i lloc de moriscos en més cal fer-hi ara la salvetat que el (5), Cirès, seria 

un doc. de 1280, citât junt amb Xàtiva, Ontinyent i incorporât només secundàriament a la familia basca 
Bocairent (Mtz.Fdo., Doc. Val. AC A n, 973), car -ESTE de ÇIRI, atesa la K- de Ptolemeu.6 

és un altre sufix homòleg d'aquells (Btr. z. Nfg., 973, 1 Al quai deuen correspondre les grafies Ezuro de 
n. 205). 30 1083, Eçeuro de 1073, Cedro 1163, Zoaro 1236, 

que tinc d'altres documents. — 2 Oït al Pont de 
5) CIRÈS, llogaret de l'alta Ribagorça, agre, a Bo- Suert (xix, 162), a Llesp (xni, 196), a St. Orenç 

nansa, a l'Oest del Pont de Suert, i a mig cami de l'una (xix, 95.18) i a Cirès mateix (xix, 104). — 3 Pot es-
a l'altra població. tar per Cirasitano (cf. Kepeaôç), sigui per metàtesi 

PRON.: sirçs, unanime en el pais,2 ço que ja obli- 35 o per error de còpia. — 4 Són un disbarat les iden-
ga a descartar tot enllaç amb cirers 'cirerers' (que so- tificacions que hom ha assajat, a la babalà d'una 
na amb é) i hi revela el sufix pre-romà -ESSE, homòleg siHaba, amb Cervera, amb Queralt (Santa Coloma 
del -OSSE de (I) i (2), en -ESSE, com Artés, Benés, Llaés de Q.) (!!). Hubner (en Pauly Wissowa, Encycl. d. 
(veg. la nota 2, s. v.) i cf. Btr. z. Nfg., 1973, 255. El Alt.-Wiss. ni, p. 1979) el déclara inconegut.—5 Afe-
radicai semblaria ser el mateix dels anteriore: amb E <0 gim-hi Bear)ôa, probablement 'Bassella' i Zerékatç, 
tornada i (cf. cirera, ciment i àdhuc els lleidatans sir à, probablement 'Sadernes'. I que només en Ptolemeu 
siroll per sera, ser oli, ÎO-). es troba (en lieu variant) el nostre nom nacional 

MENC. ANT. 1495: Çirés 6 focs, junt amb Gavar- KareXavol.— 8 Salvetat ben decidida? Potser no 
ret, en aquest cens; 1554: Cirés amb Buira i la Torre definitivament. ¿Hem d'entendre que era Cirasita-
de Buira (Moner, Bi. Escr. Rb., pp. 82, 83); 1620: v no en el doc. del S. x (nota 3) o era reaiment Siro-
Cirés (Bu. Ass. Exc. Ca. xi, 144). citano, com ho posa el manuscrit? Llavore tindriem 

En realitat, però, n'hi ha documentació molt mes inicial S-, com en Seròs i els altres, i com en base, 
antiga, com adjectiu désignant un Pagus o rodalia: «in D'altra banda no oblidem que Kepeaôç és un ha-
pau Siracitano»3 en doc. de fi S. x (Abadal, P. pax i conegut només pel testimoni d'un savi llunyà 
i R., n.° 321): d'on es dedueix que havia estât s e m - * i de llengua ben exòtica. En les tenebres de la 
pre lloc important, centre d'una comarqueta; i que llengua proto-basco-ibèrica no es pot descartar que 
la davallada a la modesta condicio actual ha estât de hi hagués algun so intermedi entre k* i ç4. A l'art, 
temps modems. Senyiu ja hem provat que -di- i -gi- alternaven en 

Segurament, progressiva. Car n'hi ha una preciosa base antic. 
dada, molt anterior. Deu ser la ciutat Kepeaôç que M 
cita Ptolemeu (11, 64.9 = S 6.71 de l'ed. Muller, p. 
196). Per més que aigu l'hagi atribuït als ilergetes SERPIS 
(n. 2) —ja sabem que restava difus el limit entre iler-
getes i jaccetans. I el fet és que Ptolemeu no hi fa la Nom propi del riu d'Alcoi, que provinent d'aquesta 
confusió, car puntualitza que és jaccetà: «Kepeaôç, <0 ciutat va a desembocar davall de Gandia. 


