
VIU 

mot racó 'angle', sinó de dissim2. de VILLA, ENECONIS. 

En fi d'aquell Villare que hem vist en el doc. d'Ovarra 
de 1004, tenim una variant amb el tractament arcaic 
-LL- > -z-, en el NL «Cova de bizá», que vaig recollir 
en el te. de Viacamp (xvn, 143, 1, 2, 3). 5 

Visanseny, V. Besan Visarracons, V. \J ilarracons 
Viseranga (= Biserangà), V. Virrangues Visiedos, 
Vissedo, V. Ve-

lo 

VISTABELLA 

NLL situats en indrets que tenen una vista bella, 
agradable, bonica. 15 

Vista-bella del Maestrat, vila i munic ipi de 
l'Alcalatén, situada a la dreta del riu de Montlleó. 

PRON. MOD.: bistabéla, oít a Benassal i a Vistabella 
per Coromines (2.XI.1935). 20 

DOC. ANT.: 1382: Vistabella {.BSCC Xiv, 46l); 5. . 
xvi: Vistauella (BSCC xiv, 430). Gent forastera l'ha 
imitat donant un nom castella Vistahermosa a un in-
dret de Peniscola, que els llauradors deformen pron. 
bistarmósa (XXVIII, 194.25). 25 

Vistabella, poble agre, al municipi de la Secuita. 
PRON. MOD.: bistdbé/d, oì't a Constanti per 

Casacuberta (c. 1920). 
30 

Sengles partides Vistabella a Beniarjó (XXXII , 

200.12), a Cocentaina (xxxiv, 22.25), Onil Cxxxv, 
177.18), Agost (xxxii, 200-12, xxxiv. 22-25, xxxv, 
177.18, (xxxvi, 45.11); i a Benimuslem, Montaverner, 
Benissoda i Albaida (GGRVal. II, 95, 58, 47, 6). 35 

VIU 

1) VIU DE LLEVATA. Població important de l'Alta 40 
Ribagorça, agregada al municipi del Pont de Suert. 
Es troba entre Malpàs i Perves, a la vora de la carre-
tera que, seguint el curs del Bosia, uneix l'Alta 
Ribagorça amb el Pallars. Les cases estan arrecera-
des sota un turò de forma arrodonida. Va pertànyer 45 
a la casa d'Erill.1 Tractarem en aquest article de Viti, 
que és la denominació del poble en època antiga. 
Del nom Llevata, afegit a Viu per diferenciar-lo dels 
seus homònims, se n'ha tractat en l'article correspo-
nent d'aquest Onomasticon i se'n va parlar també en 50 
el DECat., v, 185631. 

PRON. POP. : biu, oït alla mateix i als pobles de la 
Vali de Barravés i de Boi, per Coromines (Li. xin, 
196) i per Terrado. 

MENC. ANT. 979. «kastro Vivitano» (Abadal, Comt. 55 
Pali, i Ribag., 250); 1020. «in kastro Vivo--- usque 

in Errense, et de ipsum gradum de Manciverte usque 
in Elevi» (SerranoS., NHRbga. p. 445); 1064: «castro 
de Vivo ad Lavata» (Liber Feudorum Maior, 1, 60); 
1112 ?: «Ego Eisloza Comitissa, gratia Dei, Paliarensis 
facio testamentum - - - ; et unum hominem in Caste-
llet ---; item in Vivo dono ab integro Guilelm Ricolf 
sicut ego eum habeo» (Cartoral de Gerri, ed. Puig 
Ferraté, doc. 106, lin. 12); 1181: «dono sancta Mariae 
Lavascensis unum hominem in kastro quod vocatur 
Enrrens, scilicet Galindus, et alium in kastrum Vivii, 
nomine Bernardus de Durro» {Cart, de Lavaix, doc. 
65, et. Puig Ferraté). Des de mitjans del xiv apareix 
ja la forma moderna Viu-. 1359: «Viu» (Bu. Ass. Exc. 
C., xi, 125). 

HOMÒNIMS IPARÒNIMS: 
Parlarem tot seguit dels llocs que poden tenir rela-

ció amb aquest nom i en donarem la documentació 
que hem pogut aplegar. 

2) Viuet. Poblet de la Vali de Barravés, entre 
Sarroqueta i diverses bordes (cf. caput manso infra) 
avui agrégat al municipi del Pont de Suert. La forma 
diminutiva sembla que és moderna o almenys no 
apareix en antiga documentació del nom de Hoc. 

PRON. POP.: biuét ( xili, 161, 196; xiv, 20). 
MENC. ANT. 1083: «De castellum qui dicitur Vivo 

--- VallisArravensis --- Albor--- Vincale --- Mol-
fui --- Rocha» (Cart. Roda, ed. Yela, p. 6O-6I); 1093: 
«concedo et ad proprium trado castrum quod dicitur 
Vivo cum omnibus terminis --- Dono etiam ---
omne Valle Arravensem ---» {Can. Roda, Yela, p. 
18-19); 1117: «donat in fevum predicto Raimundo 
Petri de Eril castrum quod dicitur Vivum» {Cart. Roda, 
Yela, p. 6I-63); 1117: «dat unum excusatum in villa 
de Vivo, caputmanso de Ramon Joseph, et alium in 
suprasallientem in villa de Aneto At Asner» {Cart. 
Roda, Yela, p. 61-63); 1118-1119. «in uilla de Uiuo 
de Barravés» (Miret, TemplH., p. 539)- Durant tota 
l'Edat Mitjana i fins al segle xvi trobem, dones, el 
nom sense el sufix diminutiu: 1554: «El lugar de 
Castanesa - -- confronta con - - - y con términos del 
lugar de Viu» (Moner, Bibl. Aut. Ribag., 75). 

Però en realitat no hi ha raó per dubtar que es 
refereixi a Viuet (2) el nom dels personatges següents: 
«Bernât Uiuet» i «Berenguer Uiuet», que els does, de 
1381: sitúen a Benavarri (Camarena, p. 14). «Bernât 
Biuet, Na Berengerona muller de Berenguer Biuet» 
en els Morabatinsde 1385(Camarena pp. 104 i 106). 

3) Viuerri. 
Ermitatge antic en el terme de Montanui. No en 

tenim documentació antiga. És famosa la Verge de 
Viuerri, el nom de la qual hem vist escrit Vigüerri. 
Madoz parla del «barranco de Biguerri» i diu que 
«desciende de un monte en el cual hay una ermita 


