
SUBENUIX 

seria ben defensable incloure en aquest grup Sossa- Boí sudes 'empostissat del trébol damunt l'era' (Hoch-
garre,* analitzant-lo s u - s a g a r r 'pomerar fogós, sobre- pyr. C. II, 238). 
abundant'; o qui sap si amb un sentit pejoratiu, a la Sual sembla haver tingut un tal sentit a l'Urgellet 
manera de noms de planta com figuera infernal. segons un parell de noms del Spill de Castellbó (a. 

1 «honor» donat a la Seu d'Urgell contra la volun- * 1518): La boga o termenal de La Bastida d'Hortons 
tat de Ramon d'Aristot, en doc. de 1166 {Cart, «puge anlá amont, al sual de la Plana d'En André 
SdUrg., docs. 3 i 4 bis), i un cop Sossagarri, citat de la Serqueda de Campasols»; «Serra del sual de la 
junt amb Boxadera. La terminació -garrí, coincideix Xantagosa» damunt Estamariu (f° 98r; cf. ed. Baraut, 
tan perfectament amb aquest sufix molt productiu p. 81); i mes context s.v. viaró (VIA), segons els 
en base, en el sentit de «producto de», 'apte per 10 quals sembla haver designat una sobalma o el seu pro-
a', que fa pensar si hem de descartar-ho de sagarr minent marge de baix. 
i analitzar sossa- (cf. sugarri «combustible» etc.); pe- Cf. encara Soval, nom del cim més alt de la Serra 
ró llavors qué seria el -sa- intermedi?, cf. susara de la Llacuna, a l'Alt Penedés (1955): aquesta serra, 
«celo de las vacas», susaldu «entrar en celo», sus- de la banda de la Llacuna presenta aspecte encingle-
ker «lagarto», suskandela «lagartija». No sembla re- W rat, recordo del cert (i crec recordar-hi prominencies), 
lacionable amb l'element sosin de les inscripcions Cf. el (2) de l'art. Sóvol. 
iberiques, ni amb el nom del poblé de Susin, agre. 
d'Oliván, prop de Sabiñánigo. Suanya, V. Soanyes Subarra (mar.), nota a Sovarra 

Subauma, V. vol. i, 265 
Suagres, V. Montsagre 20 

SUBENUIX 
SU AI i BENESSUAI 

Ribera de i Pie de Subenuix, un deis més grans 
Noms de llocs valencians. 25 gegants de la regió, escarpadíssim cap al cim, 2949 
benesuái anoto a la Valí d'Ebo (xxxiv, 148.10). Ca- alt.; forma el trifini entre les tres altes valls de Pallars 

vanilles (11, 206) reporta Benisuáy amb 30 veln¿; i Ribagor^a: Cabdella, Espot i valí de Boí. Pero, com 
SSiv. dona Benisuay, només a l'art. Ebo (p. 220), com sol passar, el pie ha pres nom de la ribera, que dava-
un deis 5 poblats de la valí, únic que no ha desapa- lia del llac del pie i de l'Estany de Subenuix —2290 
regut, junt amb «Villain o Villars» que hi seria molt 30 alt.— a desaiguar a l'Estany de Sant Maurici (la gra-
immediat ( = Bisbilan de Cavanilles); no figura en el fia Subenulls de mapes i guies és un disbarat, sense 
cens de 1609: Lapeyre, en els de 1563 i 1602 hi tro- base en la llengua antiga ni moderna). Des de 1932 
ba 6 o 12 cases de moriscos. Cavanilles, seguit per sentó aquest nom amb la pron. subinúis, més general 
SSiv. i Lapeyre, li dona una variant Benixuart com en el vessant pallares, o subenúis a la banda de Boí. 
antiga, que deu ser error de copia per Benixuar, s e n - V e g . una fotografía del gran pie des de la cara Nord 
se la -t. en el BCEC juny 1912. 

ETIM. suuáir és el dim. (de formado normal), de El nom deu referir-se a l'important pontarró pel 
l'ár. sur, la denominado de 'muralla' en l'árab general qual el camí ral del Portarró d'Espot travessa el riu 
i també l'hispánic («muras» RMa, 485): dones, ben de Subenuix, uns 300 m. per alt de l'estany de St. 
as-suuáir 'el de la muralleta', amb reducció de -áir > 40 Maurici: lloc cabdal de la ribera, que és natural que 
-ai en la forma general, o bé reducció a ~ár en la forma servís de base per al nom. Vindrá, dones, en defini-
transmesa per Cavanilles i els al tres. De as-suair tot tiva del be. qubi, designació dels ponts, en base, en 
sol ve, com diu Asín (Contr., 81) un despoblat Azuer tots els dialectes i fases de la llengua. La terminació 
de la prov. de Saragossa. ací pot venir de contracció de oe 'ja?', 'ja?a, pleta', que 

D'aquest simple, també Hort de Suai, pda. d'Alcás-passant a oi, dona -ui segons la fonética histórica cata-
ser (xxx, 197.16); i «Callejón Suay», en el distr. IV lana: 
de la ciutat de Valencia; i el cognom Suay registrat guBi-N0-0i donava subenúi; en estendre's el nom 
per Mtz. Aloy (Rev. Val. 1, 163), corrent a tot el P. del pontarró i rodalia immediata, ais altres rodáis de 
Val., des de l'Horta cap al Sud (etim. errónia i confu- la ribera se'n féu el plural subenúis canviant -uis en 
sa en AlcM). 50 -uis, com veiem en molts casos. Amb la terminació 

-no es formen els diminutius bascos. Com que es trac-
tava d'un mer pontarró, no d'un pont gran (com en el 

SUAL i SU ALES qubi que veiem a la base de Suert i Sort: E.T.C. i, 
202 ss.), i, dones, el diminutiu qubino el que escau 

Sudes, sembla haver existit amb el significat de H més aquí.1 

'balma' en els nostres Pirineus centrals, provinent del Hi ha molts exs. d'aqueixos plurals en -uis > -uix: 
11. s ú b a l a 'aixella', que va donar l'aranés soala 'bal- -uix: Costuix a la Valí Ferrera, Contraix < Contrais 
ma' i altres descendents locals gascons, aragonesos, an- v a l l i b u s c o n t r a r i i s a la vail de St. Nicolau, Tarruix, 
dalusos i potser alpins, que vaig estudiar en Top. pda. de Castanesa (xix, 142). I damunt -uix sovint es 
Hesp. 1, 360; 11, 123, 161, 162. Krüger va recollir a^o fa una nova pluralització en -uixos: a Ribera es diuen 


