SAÜNC

Aquest article demostra en grau eloqiient eis esp.p. Manuel de Montoliu, de papers de la seva famiculls en qué han de naufragar eis recercadors de la tolia: que havia entroncat, per matrimoni, el 1724, amb
ponomàstica, que no compten amb el gran conjunt de
els Erills {Est. Rom., I.E.C. n, 234 ss.).
qüestions, i amb la segura i copiosa documentaci, i
el vast saber que ha posât en joc VOnomasticon Cata- 5
ETIM. Com que no dubtem que hem de pendre
loniae.
com a base la forma Saúnc (simplificada a l'aragonesa
1 No es comprova un veïnat La Sauleda, citat senen la grafia Sahun), hem de descartar l'enganyosa guia
se detall entre eis de Mont-ras (B. Emp.), en GGC, que semblarien donar-nos uns parònims. 1) Cèlt. SEGODUNUM, d'on el fr. Sedun, i el nostre Segú de La
626: potser és err. per La Sureda (N.C.E.C.).
10 Pobla de Segú (E.T.C. I, 104): 1 impossible perqué no
s'explicaria -une, i la a tampoc hi liigaria. 2) Més évident encara que no ve de l'ibèric SAGUNTUM el nom
Saule t, V. Saldes
antic de Morvedre: salta a la vista l'oposició de -NT
amb -ne (altrament la u de Saguntum era breu i s'ha
tornat ó en el val. Segó, art. infra).2
SAUL1, Puig ~
És ciar que hem de pendre com a base una forma
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Veli mas d'Osona, prop de Muntanyola (Ll. j, 18);
en -UNKU (o -UNKO), i com que seria difícil que en l'èoït pucsdulí. PODIUM SALiciNUM 'turó deis salzes' (o
timon hi hagi hagut un hiatus —i mantingut des del
saules, la forma vigatana: DECat vil, 638d26).
principi—, és probable que s'hi hagi perdut entremig
alguna consonant feble, com B o G.
D'altra banda el paisatge toponimie de la V. de BeSaumoi, V. Somoll
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nasc i les veines indueix a cercar-hi un origen pre-romà, com el tenen, de molt, la major part deis noms de
la regió; i amb majoria de la familia ibero-basca.3 EsSAÜNC
pecialment aquesta última rao ens obliga a dubtar enPoblé de la Vali de Benasc, a la dreta de l'Ésera, V tre tres vies que s'ofereixen raonables.
6 k. aigües avall de la vila de Benasc.
PRON. LOCAL: saúr¡k, oït a Benasc, i a Saünc ma3) Be. çaunk 'lladrar (els gossos)', 'lladruc', de colteix, i ais altres pobles de la valí: en les enqs. de 1965
pidora identitat material: zaunka «ladrando» (Azkue,
(XLVIII ss.), i a la de Saünc ( X L V I I , 24-28), confirmen
Morf., 27.6), zaun «ladrido» (amb vars. dial, zainga i
que és la pron. general, 1963. Sahunk és també la gra- 30 zauk) (Bera-Mendizábal); bise, saunke «bellen (der
fia que li dona l'excellent Diccionario Benasqués de
Hunde)», bc-fr. sainga, guip. senga (Uhlenbeck, Vgl.
Bailarín (s. v. trabuko, i també en un art. següent i en
Lauti, d. bask. Dial., 15); hi compararíem NLL com
d'altres). També Terrado ho sentí (1983) i escriu: «la
Vi-la-de-cans i Montcaní.
pron. actual és saútjk, o almenys (crec oït també)
Carni etimologie que no es pot desdenyar, vist el
saúq».
«paisatge toponimie» bascoide en qué ens trobem, i
Singular estructura, val a dir-ho, i ha passat inadverper la impressionant semblança fonètica; però d'altra
tida: perqué el nom oficial, que és Sahún, no crida
banda no es veu com un concepte verbal d'aquesta inl'atenció. Però la veu popular és unànime, i val molt
dole podria servir per denominar un lloc: si el mot
més ais ulls de la crítica lingüística, que les grafies adbase signifiqués 'gos', encara; d'altra banda caldria
ministratives: es comprèn que la gent de lletra, d'e- 40 tenir positius indicis que çaunk és mot aborigen, i de
ducació rigorosament castellana i aragonesa, simplififorma semblant, ja en base antic; però els enllaços que
quessin així la terminació -une, insòlita per a ells. I.a
els bascòlegs suggereixen són ben secundaris (zain
manca de documentació publicada de la Valí de Be'guardià') (potser 'pastor'); uno 'fatiga' (Uhlenbeck)
nasc, fa que disposem de ben poca informado antiga
donant a entendre que aquí aun/ain pot venir de an
sobre aquest nom. I la poca que hem trobat mostra ja, 45 (cf. les var. seinga, senga)-, en fi, la fesomia de çaunk
en diverses variants, la grafia simplificada.
ens recorda les onomatopeies que solen fornir aquesEn el fogatge de 1381: «Sahu, aldea de Benasch»
ta idea (cat. aücar, fr. aboyer, japper, al. bellen).
(Camarena, Focs, 35; imprés així, però cal sospitar que
En total, no veient cap fermança que un mot de forel manuscrit dina Sahü, amb una tilde més o menys
ma semblant existís en el basco-ibèric local, crec que
esborradissa); 1520, una venda, registrada notarial- 50 caldrà renunciar a aquesta pista. Les més atractives son
ment, que fa «Lope Don abitant de la villa de Beles dues següents.
nasch» va signada: «Sig + num mey Michaelis Rufat
4) Ens la inspira la situació de Saünc, vora la gran
ville de Benasch et loci de Sahun» (§ 1, p. 235.5f.).
recolzada de l'Ésera, que fins alla, des de Benasc, baiDe nou: 1535: «ville de Benasch et loci de Sahun»
xava en direcció SO. i allí tomba dret al SE.: des de
(250.5f.); 1530: «sia a tots manifest com jo Mn. Johan 55 Saünc a Castello de Sos. Un mot que expressaria
Er ili y de Rius prebere, rector de St. Martin de Beaquesta idea és molt més versemblant que el (3) com
nasch — me ayau benuda huna terra — per carta
a base d'un NL. Postulem, dones, un compost indopublica - -- per - -- Miquel Rufat notari real q° habitant europeu (cèltic o sorotàptic) *SEG-ONKO- 'recolzada foten Sahun --- Sig + num M. Rufat baille de Benasch et
ta', format amb SEG- + ONKO- de l'indoeuropeu comú:
loci de Sahun habitantis» ( 2 5 3 . 1 i 253.5f.). Tots e l l s 6 0

