VIU
pensar que sigui el Viu de Llevata (1), més proper a
dedicada a la Virgen de Biguerri, y al pasar por las
les terres del Pallars. 1200. «Bernardus Vivi capellanus
inmediaciones del pueblo, proporciona a los vec.
domine comitisse scripsit et posuit signum + die et
aguas para sus usos domésticos y para el abrevadero
anno» (Cari, de Gerri, ed. Puig F., 187).
de sus bestias».
PRON. POP. -, biu^ti. Algú ha escrit també Viberri. 5 L'Onomàstica personal de la zona del Cinca, on és
ben sabut que els senyors d'Erill van tenir gran influència, manté en el S. xv el topònimi 1400. «Bernât
Cal assenyalar també tres noms a l'Alt Aragó:
de Biu». a Castejón del Puente (Monedaje del Cinca,
4) Víu. Població aragonesa anomenada de vegap. 40); 1400. «La muller del Domingo del Biu» a
des «Viu de Senz» o bé «Viu de Campo», per distingir-la deis seus homónims. Está situada a 1010 alt., io Fraga (Monedaje del Cinca, p. 40).
Probablement al-ludeixen a Viu de Senz (4}.
en la cap^alera del barranc de Viu, afluent per la
Els anys 1241-1242 una tal Sança de Viu fa donadreta de l'Ésera. Fa constar Madoz que «está situada
ció del castell i vila d'Aguilar de Ribagorça al seu
al pie de una montaña» i que «confina con
nebot l'abat Berenguer de Sant Pere, el quai en farà
Barbaruens, Senz, Foradada y Laspuña».
15 donació un any després al monestir de Lavaix: 12411242-. «Ego Sancia de Viu afil bos Belengue de Sem
5) Víu. Poblet de 22 habitants, a 1243 alt., a l'alt
Pe, nebod meu, del castet d.Agila» (Cartoral de
Pirineu d'Osca, entre Linás de Broto i Torla.
Lavaix, ed. Puig i F., doc. 73); 1242-1243'. «Et ego
Berenger abbas Sancti Petri et ego domna Sancia de
6) Vio. Nom d'un poblet i de la Valí que l'envolta
a l'Alt Aragó d'Osca. Es troba pocs metres per sobre 20 Vivo qui volo et concedo ista donacione» (Cart, de
Lavaix, doc. 74). És un testimoni en aquest darrer
del riu Aso, que, poc després de la confluencia amb
document «Bernard de Vivo, medicus» Ho assignem
el Yesa, vessa aigües al Cinca a la localitat d'Escaloa la localitat propera a l'Ésera, per tal com Aguilar és
na. El poblé important de la zona havia estat sempre
justament sobre el marge esquerre d'aquest riu.
Fanlo, ja deshabitat, situat a la capgalera de la valí i
ben conegut per un famós cartoral que no ens for- 25 El llibre dels Focs de 1381 forneix algunes dades:
«Pere de Biu» «Domingo de Uiu» i «Ramon de Uiu»,
neix cap mena de documentació antiga de Vio.
veins de Calassanç (Camarena, Focs, p. 53); «Bertran
d'en Uiu» i «Ramon d'En Uiu» veins de Lasquarri
Altres noms probablement relacionats apareixen
(Camarena, Focs, p. 43); «Pere de Uiu» i «Bernat de
en els Pirineus gascons:
7) Bius, Biusalheit, Bious-Artigues.
30 Uiu», veins d'Areny (Camarena, Focs, 29).
El llibre dels Morabatins de 1385 conté les menSón noms de partides de muntanya a la valí
cions segiients:
d'Ossau, immediatament al N. del Pie du Midi. Pierre
«Bernat de Viu» i «Ramon de Viu», veins d'Areny
Tucoo-Chala explica que Bius és un pasturatge co(Camarena, Morabatins, p. 66 i 67); «Pere de Viu» i
munal de tota la valí. Els cartorals en donen abundant documentació: «termi deus diitz portz de Bius 35 «Ramon de Viu», veins de Calasanç (Camarena,
Morabtins, p. 55); «Bertolom d'en Viu», vei de Lluçars
et de Peyreges e Peyregexat, au som deu gran poey
(Camarena, Morabatins, p. 110); «Guiamonet de Viu»,
qui partexs e termie los ports de Bius et d'Aneu»
vei de Vilacarli (Camarena, Morabatins, p. 87).
(Pierre Tucoo-Chala, Cartulaires de la Vallée d'Osau,
El NL Viu apareix convertit en cognom al Rosselló:
p. 205); «entro au cap deu gran poey qui es a l'engoau
de cap dessus de Biusalheyt» (Pierre Tucoo-Chala, 40 en 7 ocasions Biu a Llauró; tìio 4 vegades a Ceret i 1
vegada Biou a Sant Joan Pia de Corts (George Costa,
ib. p. 226).
Répertoire Patronymique des Pyr. Or.).
DOCUMENTACIÓ ANTROPONÌMICA DE MUIDELS
Fins ací podem estar bastant segurs que treballem
SEUS HOMÓNIMS IPARÒN1MS.
45 amb unes dades més o menys homogènies. A partir
d'ací la seguretat comença a trontollar, però convé
No és sempre possible decidir a quina localitat fan
no rebutjar materials que puguin guiar en la recerca
referencia expressions com «Sança de Viu». De ved'una etimologia convincent.
gades podrem conjecturar que es tracta probablement de Viu de Senz (5) o bé de Viu de Barravés 50
(2), basant-nos en les dades documentais.
PARÒNIMS AMB -G-MEDIAL
Probablement són referents a Viu de Llevata (1)
(pertanyent a la gran baronia d'Erill) la majoria deis
1) Bigo, «casa». Nom d'una de les cases d'Ovis.
segiients.
Amb les formes Vigo i Bigo apareix en el Capbreu
Un tal Bernat de Viu és capellà i escrivà de la 55 d'Alaó de l'any l6l6. Hi havia també en el mateix
comtessa Guillelma de Pallars l'any 1200. És logie
poblé Casa Perbigo, que no hi ha dificultat en inter-

