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L'ETIMOLOGIA. DEL
TOPONIM FOIX ..

En estudiar I e! document de dotaci6 de l'església de Sant MI-
queI d'Olerdola, que va ser consagrada l'hivern corresponent al
pas de I'any 991 al 992,2 vaig veure que entre eis diversos punts
geográfics que s'esmentaven com a Iímit de! terrirori olerdolá hi
havia e! riu Foix, e! «riuo de Fouexo». Deixant de banda la sev.i

identificaci6, que no presentava cap problema, la forma llatina
que el document donava a aquest nom permetia d'inrentar aclarir
l'etimologia del toponim.' La publicaci6 de la miscellánia dedicada
al doctor Enric Moreu-Rey m'ofereix ara l'ocasió de publicar
aquest estudi, que vull que serveixi per a rnanifestar-li la meya
estima per la seva válua científica i inteHectual i el meu agrai-
ment pel seu mestratge i per I'ajuda que en tot momentbe rebut
d'ell.

* * *

El riu Foix neix a l'extrem nord-oest del Penedes, una mica
al nord de Pontons, i va a desembocar al mar, al costat de Cu-
belles. En el seu recorregut passa a prop o al costat de pobla-
cions com Torrelles, Sant Martí Sarroca, EIs Monjos, Santa Mar-
garida, Les Massuques i Castellet. Diversos punts geográfica re-
lacionats amb el riu tenen, com ell, el nom de Foix. De tots ells,
el més important históricament és el castell de Foix, situat uns
quarre quilórnetres i mig curs avall de l'origen del riu. Aixo plan-
teja una primera qüesti6: la de si el nom es va donar primer al
curs d'aigua i d'ell va passar al castell, o bé si el procés fou
l'invers, D'acord amb els documenta, ambdues possibilitats 56n
admissibles, perque l'un i l'altre nom apareixen gairebé contem-
porániament: el del riu l'any 992 i el del castell el 1067.' De tota
manera, resoldre aquest problema no és important per a l'acla-
riment de l'etimologia del topónim, almenys no de manera prin-
cipal. .

Fora de la conca del riu Foix, aquest nom té una presencia
molt reduida a terres catalanes. Hi ha un coll de Foix una mica
al sud' d'Ivars de Noguera, i una torre de Foix prop de Guardioia,
al Berguedá. Existeix també e! poble de Foixá, a l'Empordá, pero
tot sembla indicar que la seva etimología no té cap relaci6 amb la
que rnés endavant indicaré per a la paraula Foix.' En resum, de
tots els Foix existents a Catalunya el Foix del Penedes és_el més
important.

Una primera possibilitat etimológica que no pot ser rebutjada
sense ser presa en consideraci6 seria la de suposar que el nom
Foix és,un nom importar, un trasllat del Foix occitá a terres ca-
talanes, Aquesta mena de traslJats, ben evident en toponírns rno-
derns (Nova York, Cartagena [d'Indies], Guadalajara [de Mexic] ,
etcétera), fou també corrent 8 l'edat mitjana," Si en aquest cas s'es-
devingué així, no caldrá pas que ens esforcem a cercar el sentit
del Foix catalá: hauria estat rebut, sense entendre'n el sentit, de
l'altra banda deis Pirineus, Ara bé, segons Dauzar,' en l'epoca ea-

rolíngia, una mica abans dels primers testimonis catalans, el Foix
occitá es graflava Fuxu, i en canvi el nostre Foix tingué des del
principi la forma de Fouexu o de Fodexu, preferentment la se-
gona,' Per tant, encara que aquesta diferencia no pugui arribar a
constituir una prova definitiva, cal admetre que és real, i que al-
menys textualment no es pot donar cap argument a favor d'un pa-
rentiu entre l'un i l'altre Foix.

Un altre inconvenient, que representaria un obstacle per a po-
der treure conclusions de les formes Ilatines de la paraula Foix
proporcionades pels documents, seria la possibilitat que aquestes
formes no fossin un testimoni de la manera (.'Omes pronunciava el
topOnim en el perlode estudiat, des deis segles x al XIII, sin6 sim·
pies lJatinitzacions erudites, :leDsearrel popular _T ampoc no hi ha
respecte a aixo cap resposta segura i irrefutable, pero s'ha de con-
venir que les variants Fodex, Fodexo, Fodeixo, Foex, Fodeixno
tenen en absolut l'aspecte ben arreglat d'una acomodaci6 d'un
mot cltal. al liad' i més aviat lemblen ler la transcripci6, inh8-
bil, d'una forma vulgar, D'lltra banda, aquesu documenta tenen
una procedencia molt diversa geograttcament i cronolOgica, i no
sembla 100ic_suposarque entre escrivanl diferents i allunyats I'ha-
gí arribat a formes tan semblants, i maigrat tat diferents, si no és
que siguin condicionadea per una pronúncia popular que s'han
vist obligau a respectar.
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Acceptant -dones, com a opini6 si no del tot segura almenys
més probable, que el Foix penedesenc no és un trasllat de l'oc-
cita, i que les formes que tenim documentades no són llatinitza-
cions cultes sinó testimonis de l'evoluci6 real del'mot, passem a
intentar aclarir el sentit i el procés evolutiu d'aquest topónim des
del seu origen liad fins a la pronúncia actual.

Els textos més antics en que apareix la paraula Foix s60 els
següents:

a) any 992:
b) IDy 1067:

c) IDy 1067:
d) any 1086:
el lDy 1143:

fl IDy 114~:

g) IDy 11~6:
h) IDy 1161:

i) IDy 1169:

j) IDy 118~:
k) lDy 1197:

1) lDy 1198:

m) lDy 1210:

nI lDy 1212:

•... er uadit usque in riuo de Fouexoe"
•...a parte meridici affrontat in termino de castro
de Fodeo-"
.•... de meridie in termino de kastello de Fode(e)nu.
c.. .ipso molino quod habet in rivo de Fodesoe" .
c...alodium quod abeo et sbere debeo in tcrminio de
Fodcc•.'•
c .. .alodium quod habcat él babere debebat in ter-
minio de Fodexs"
•... alodiis que aunt... in terminio de Fodexs"
•... ego Bcrnardus de rivo de Fodexio, ... ai¡num Bcr-
nardi de rivo de Fodesío, ... fratrum predicti Bclnar-
di de rivo de Fodeixos"
c... Bernardus de rivo de Fodex, ... ai¡num Geraldi,
presbiteri de Poden"

c et l. Mane de Focx lB solidoss"
c alium inira terminum castri de Fodeix qui voca-
tur Rainers, ... Eimerich de RiudefQ<leyx»"
c...dimito Guille1mo de Terrachone ipsum meum
cutrum de Fodes, ... cum CCC- morabetinos quod
deber Guillelmus de Terracbona per castrum de F<>
da."
c... lIega al ciuu ¡iI1 G"era" Pere lo castell de Fodox
ab sos ¡¿us.u

c...omnem meum bonorem quod habeo el hsbere de-
beo in termino Sancti Martini et in termino de Foin"

1. Trebsll en curs de publicació: Ignasi M .• MUNTANER,El document
d. dotaci6 d. /'<sg/bUz d. San: Miqu./ d'O/trdo/a, .Butlleú del Grup d'Es
tudis Sitgetanl», del núm. 21 (desembre de 1981) endavant.

2. Es tracta del document que ha estar copia! amb el núm. 277 al vo
lum IV dels Libri Antiquitatum Ecclesiae Catbedralis, que són a l'Arxiu Ce-
pitular de la Catedral de Barcelona.

3. Penso que aquest tema no ha estat tractat encara de manera apro
fundida. Joan COROMINES,Estudis d. toponimia ea/alano, vol. 1 (Barcelona
Barcino, 196~), pago 251, es limita a dir que és mossárab, encara que, se-
gons l'explicacíé que dóna al comen__ment del capltol, sembla que hi inclou.
com en un calaix de sastre, tota mens de noms pre-árabs amb tal que no
siguin romans, pre-romans o gerrnánics. Manuel de Moxrot.ru, Els noms d«
rtus i els noms íluoials en la toponlmia catalana, eBurlletf de Dialectologia
Catalana». 1924, pág. 13. pensa, sense donar-ne cap raó. que Foix ve do
fu...:id]J" .

4. Vegeu per a aquestes dues dates els documents a i b, cltalO més·
endavant.

~. La tenninació -a sembla indicar .que Foixá prové d'una parsula Ilati-
na en -anus (d. Enric MOkEu-Rl!y, Els nostres noms d. lloc (Mallorca, Moll,
1982), pag. 137 i ss.). En el cas concret de FoixA I'origen hauria estat un
Fuscianus, que iadicaria qualitat de ¡"SCIIS "fosco. De fee, a Juvenal hi lía
un Fuscinus com • nom de persona, i també Fuscus és un cognom IJad eor-
renr (hi ha un Cornelius Fuscus i un Aristiue Fuscus, entre d'a1tres).

6. Cf. MOkEu-Rl!y, op, cit., pig, 111 i SI,
7, A. DAUZAT - Ch. ROSTAING./..Dictionll4i", ¿"",ologi.qra des nonrs ,le

liew< .n France (Parla 1963), S.v, 1'00..
8_ La diferencia que hi ha entre les formes Fouexo i Fodc:xo ha de te-

nit una explicscié. Miran! de dooar-oe algufta al final d'aquest orticle,
9. No aixl la forma Fouexo, qoe podría molt bé Iet UDII IJatinitzaci6.

IO .. Libri MtiquiliZlum Ecclesiae Cetbedrelis, vol. IV, doc. m (Arxiu
Capitular de l. Catedral de Barcelona.

11. Liber ¡.JUJorum m<lior (ed, Fraocisco MIQ= ROSSELL), 2 vola.
i Barceloaa, CSIC, 194~), doc. 229.

12. lbid., doc. 230.
13. CartultZTio de SllItt C,,¡1It de/ ValUs (ed. Josc! Rrus), 3 vola. (Bar-

celona, CSIC, 194~-47), doc. 721>.
14. lbid., doc. 9~2.
I~. lbid., doc. 964.
16. ¡biJ., doc. 1.009.
17. El .Uib,. Blanch. d. Sanlas Creus, ed, Federico UDINA MAltT<>

IU!LL (8&rcelon., CSIC, 1947), doc. 98. Que Bernat no "lDomcni de Foo.
sinó de Riu de Foix es deu a l'existmcia de l. baroni. de Riudefoix, que
radico en un grup de caocs situar • la vora del riu Foo., a un quilOmetre al
NE de I'actual poblat de Sant MartI Sarroca.

18. IbiJ., doc. 141.

19. CtZTtu/ll1'io,doc. 1.160.
20. Joaquim MlkET y SANS,Les cases d. templas , hospital.,s en' Ca-

ta/unya (Barcelona 1910), pag, 267.
21. Cll1'tultZTid. Pob/et (Barcelona, lEC, 1938), pAgo 1'9.
22. MIltET, op. cit., pago 228. Com es pot veure, no es tracta d'una ci-

roció textual sinó d'una referencia.
23. lbid., pAgo330,



Resumint els canvis experimentats pel toponim Foix, i deí-
xant de banda la forma Fouexo (a), resulta que la forma predo-
minant ha estat la de Fodex (b, e, d, e, f, g, i, 1), amb les variants
Fodexio/Fodeixo (h) i Fodeix (k), a més de les formes minoritá-
ríes Foex (J) i Fodox (m). L'evolució acaba en l'actual Foix (n).

Si prenem la forma básica Fodexo, és inevitable de veure-hi
una paraula afaiconada sobre l'arrel llatina [od-, que té el signifi-
cat d'enfondir, excavar, i que en llatí clássic ha donat paraules
com [odia, [odo, [odico i [odin«, i en vulgar [odeo. La terminadó
-exus ha de ser la d'un participi passat. I, en conseqüencia, Fodexo
significaria • enfondit, excavar". E!s participis com aquest, en -xus,
corresponien en el llad clsssic a verbs que contenien el grup
-ct-,", pero si pretenern que aixó es compleixi també amb [odexus
caldrá que aquest participi procedeixi d'un verb [odecta, torea in-
versemblant. Ara bé, en el llad clássic existien els verbs anorne-
nats ineoatius que es formaven amb la inclusió del grup -sc· din-

. tre d'un altre verb," i aquests verbs, que inicialment van ser pocs,
van augmentar notablement en el liad vulgar i van incloure també
verbI traDlitius, alhora que perdien el seu carkter incoatiu.»
En l'epoce clhaíca aquests verba no teníen participi pasaat,
pero el liad vulgar, que necessitava da participis per a la formació
deis temps compostos i de les pusives, va haver de crear nous
participisP D'acord 8I1lh aixO, el verb [odeo degué generar un verb
paraHel, foJesco, i aquest degué utilitzar un participi fodescsus,
simplliicat rapidament en foáecsus," és a dir, foJexus.'J9 Aquesta
és la forma que eIlI donen la majorla deis documents: iodexo i
fodex.

Pensant, com sembla més adient, que Fodexo vol dir • enfon-
dit, excavat, enfonsat", és normal d'intentar comprovar si real.
ment al riu Foix li eorrespon tal apeHació, encara que aÍxo no té
un interés excessiu perque les raons que mouen el poble a donar
a un lloc un nom determinar són eapricioses, ,i, a voltes, un lloc
que mereixeria amb molta més raÓ que no pas un altre una adjec-
tivació, no la té, i en canvi aquest altre, sí. De tota manera, cal
reconeixer que qualificar el Foix d'enfonsat és ben adequat: el rip
en el seu primer tram, molt a prop precisament del lloc on hi ha
el castell, fa un recorregut d'un quilómerre aproximadament entre
parets abruptes i atalussadea. És el tros conegut com les gorges del

Foix en que el riu corre realment enfonsat, i a partir d'aquí el
nom pogué propa¡ar·se cura avall, fin. al mar.lO

L'cvolució que segul la forma primitiva fin. a l' actual és un
caml no desproveít de dificultats que intentaré resoldre de la
millor manera possíble, En el participi llatí Fodexu hi hagué, en
primer lioc, una confusió de la -u final amb -0,31 seguida posterior-
ment de la seva caiguda.ll És a dir, se seguiren els passos Fode-
XIl > Fodexo > Fodex. Aquesta última paraula amb accent a la
slRaba final.

E! pas següent degué ser la perdua de la -d. pretónica, és a
dir, el canvi fodex> foex, insisteixo, amb aeeent a la e. La pero
dua de la -d. pretonica és un fenomen ben estudiat i que, segons
sembla, va produir-se primer amb el canvi de' la -d- ocIusiva per
una -d, fricativa, després amb el canvi de la -d- fricativa per un so
semblant al de la th del mot angles this, acabant amb la seva des-
aparícié." Segons Rasíco," la caiguda de la -d- pretónica comencs
a la segona meitat del segle x i es va anar generalitzant en el trans-
cura d'un període que es prolonga fins al segle XII. En la docu-
mentació que he presentar hi ha un exemple de la perdua de la
-d. a Foex, l'any 1185 (text j). Que encara continuí en textos pos-
teriors ha d'atribuir-se a la re'sistencia dels documents notarials a
IICCeptarcanvis, especialment pel que fa ala noms propis de lloc,

He recordat diverses vegades que a la paraula original la e
era la vocal taniea, i en canvi a Foix la toruca és la o. Com que
éa ben c::onegudal'estabilitat de l'accent entots els processos d'e-
volució de les paraulea,hom es pregunta per quina raó .'ha pro-
duIt d canvi de lloc en l'accentuació del mot, i certament aquest
és el problema més difícil de resoldre dels que comporta l'etimo-
logía de Foix. Hi ha dues solucions possibles. La primera consis-
teix a acceptar aquest canvi com a normal_ Duarte i Alsina diuen:
cQuan hi ha dues vocals en hiatus, la segona de les quals és accen-
tuada i no posterior, l'aceent es despla~ ala primera i la segana
esdevé ~vocal,..35 Si, dones, apliquem aÍxo al nostre cas, s'hau·
ría produIt la transformació Foéx > F6ex > Fóix. La solució se·
ria perfecta si no ID hagués dos inconvenients. E! primer és que
entre els exemples citata per a iHustrar aquest procés no n'hi ha
cap que pugui comparar·le' exactament al que s'ha produIt en pas-
sar de Foéx a Fóix. Efectivament, hi ha -casos en que el canvi
d'accent s'ha esdevingut ddprés de la perdua d'una -d. (credébat >
créia, benedlctu' > benéit, radlce > ráil (= arrel antigament)), al·
tres casos en que la vocal que Pyd l'aceent és una e (jacs,at >
jéia, facénda > féina, dicémus > déim) i altres en que la vQCal

atona que passa a tOnica és una o (coquína > cúina, bovfn8 >

búina, vodtu > búit), pero no n'hi ha cap en que es compleixin
les tres condiciona alhora i que, per tant, sigui igual al de Foix."
Aixo fa témer que potser aquesta regla no sigui aplicable al seu
grup fonetíc. El segon inconvenient és que en tots aquelis casos
en que d'acord amb la regla esmentada una o atana ha esdevingut
tónica, la trobem convertida en u (buína, buit, cuina). L'explíca-
ció probable d'aquest fet és que aquest canvi d'aceent es produf
en q,oc. tardana, posterior al pas de la o a u en sfllaba ltona,J7
que gencral.ment eslocalitza en el segle XIV. Per tant, cal collocar-
lo en els segles xv i XVI. Pero la forma Foix esta documentada
almenys des del comen~ent del scgle XIII (text n).

Hi ha, pero, una a1tra soluci6 pouible que explicaría el canvi

24. Aixl conecto> eonexus,Recto> ftexul, plecto (i el. seu. eompos-
tos, com complccto,perplecto1 > pleXUJ.

2'. Perexemple dormisco "adormir-se", ftoresco"comencara ftorir",
¡ravclCO "fcr·1e pesat", seneaco "envellir", tepesco"comencarI escalfsr-se".

26. Veikko VWANEN, I"troJucci6" .J l4tI" ""¡I,IT (Madrid, GredoI,
1968), pag. 218. •

27. - C. H. GRANDGBHT,I"troJ""ció" ,,¡ 1411" ""¡I,IT (Madrid, CSIC,
1970), pig_ 26'.

28.. Ceee que cal IUpoNr equcstaforma de pmicipi i DO l. méosenzi-
U. de foJescus. Primer ~ la tetminoci6 de particípi que entre les di-
versespoosiblespodem .pliar • aquestvcrb 6 la terminaci6en -sus, DO

en -ua,Sqoo, ~ ai lupoeelll un primitiu foJescus l'evoluci6 que hauria
estat ncceoWi. fina arribar a la tina! -ia de Foix hauria estat IC > la >
ÍI > ix, i aquestaevo1uci6DOes produeix davlDt de u (Antonio BADIAM,u-
G.wy, G,1IIIÚIiU biJl6riu ClIItÜ4Iu (Barcdooa,NOIUet, 19'1), S 81).

~. Ea podría peosarWD~ per • oquestputicipi la forma fOlÚscitus.,
amb1 breu 1, per tant, parauIaesdrúixola.Perb • par! que aquestaparticipis
en ·itla eren rarúaimo en liad vulpr (d. GllANDGENT,op. cit., pig. 266
1S.1, el Ill'UP .Í!- no hauria clesapar'eflll,án6 que l'hauria COIIIeI'Vatla .t.
desprá de la c:ai¡udade la .¡.. (d. BADlA,op. ciJ., S 86 i 93), de manera
que l'evo1uci6hauriaestat fodeocitus> fodesctus> fodestla, no fodcxus.

30. Tal com diu JOUI CoItOMlNl!S,T6pic. b~spbica, I (Madrid, Gre-
dos, 1972), pq. 128, el. nomsftuvial. es propaguencuro avall.

31. Les vocala finals en l'Edat Mitjana es pronunciaven de mane-
ra molt foscai es confonienmoIt fkilment. a. GltANDGENT,op. cit., pigi.
11I 162 s.; VXANANEN,op. cit., pq. 72, i BADIA,op. cit., S 64.11.2.

32. VegeuPhilip D. Rssrco, Estudi, sobre 14 fo"ologia del catala pr~-
liter"; (Barcdona,Curia1/MonUCttat,1982), pig. 107. Les excepcions56n
poquesi corresponena casosmolt concreta(Ilúleo, op, cit., pq. 108; e
DIluYE i A. ALSINA,Gramil/ica histOrica catala1lll (Barcelona,Curial, 1984l.
pq. 109 SS.; BADIA,op. cit., S 64).

33. V,eaeuJOUI CoaoMINlls,U~,"~s I co"verus d'u" fjJOI~g (Barcelo-
na, Oub Editor, 1971), pqa. 2.53 i 298; RAslco, op. cit., pag. 1S7; BADIA,
op. cit., S 70.11; DIluYE, op. cit., pag. 198.

34. RASICO,op. cit., pig. 164.
". Du.uTII, op. cü., pia. 130 ••
36. El CM de zOIDa, que podría aemblarque DO<!Id d'lCOrdamb aques-

ta ~, DOá riI.id ~ DObi ha bqut eIisi6 de COIIIOIWIt,í, per
tanlo110 6 e.1CtameIIta.mparabIe.

}7. DuABTII.op. di., ". DO l.

Gorges del riu Foix (Foto J.Virella)·
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d'accent.& bcn conegudala capacitatd'assimilaci6que posseeix
una o/u sobreuna e próxima. Hi ha molts casosen que aixó es
veu clarament: l'assimilaci6d'una e pretónica per una o/u prece-
dents (congeminar> conjuminar, esmorteir > esmortuir).lI l'assi-
milaci6 d'una e pretónica per una o/u tónica (red6 > rodó, tei-
x6 > toixé, berruga> borruga)," l'assimilaci6d'una e posttónica
per una o/u tónica (pulvera > pólvora. taurum > tore > toro.
colze> coOO).40l'assimilaci6 d'una e pretónica per una u semi-
consonant veina (guardar> gurdar, gordar, inguinable > engo-
nal)," l'assimilaci6d'una eposttenice per una u semivocalyema
(nitidu > nédeu> aedo, Arcu > Aro).<21 no únicamentqueden
assimiladesles e atones.sin6 també,encaraque sigui un fenomen
menyscorrent, les e tóniques: assimilaci6d'una e tónica per una
o/u pretónica(consells> consclls)," assimilaci6d'una e tónicaper
una o/u posttOnica(Gavarreto > (Gavarreo)> Gavarrés)" i assi-
milaci6 d'una e tóníca per una u sernivocalyema (veure > voure,

crcu > crou, conreu > conrou).45Es, dones,un fenomend'abast
molt amplioi és raonablepensarque tambés'ha hagut de produir
a Foix: Foéx > Foéx > Fox. És a dir, després del canvi de la e
per O. les dueso s'han reduit a una. i sense havercanviat de lloc
l'accent ha passata estar situat sobre la lletra O. com veiern a
Foix. ¿És possiblede trobar altres casosen que s'hagi produit el
mateix canvi i que serveixinde comparaci6i confirmaci6?No n'he
vist cap ,acap autor i aleshoreshe intentar de trobar-ne algun [o
mateÍ!C.Una recerca entre els mots comunsen que hi ha una o
tOnicaque podria ser resultar de la contracci6del grup -oé- s'ha
mostrat infructuosa." AUto semblari. indicar que la llengua no
acostumaa recluirel grup -oé- a -6-, i per comprovar-hohe fet un
estudi d'aquellesparaulescomunesque avui contenenel grup -oé-,
amb intenci6 de veure si tal grup pertany a l'arrei del mot i .'ha
resistir a contraure'sen -6-. El resultat ha estat que les paraules,
amb -oé-a6nbasicamentforme. derívsdes,resultat d'afcgir tcrmi-
nacionsamb -e a radicalsamb 0-, CII que no té relaci6 amb el de
Foix.47Tot fa pensar.dones.que .i no he trobat exemplead'iaai-
milaci6 d'una e tonica per una o pretónícaimmediata,no éaper-
que aixo s'oposi a la praxi de l. llengua sin6 perqué tal. casos
deuen ser molt pocs i diffcilment detect.ble.... Per tant, penso
que no hi ha inconvenienta incloure I'cvoluci6 de Foix dintre del
marc generalde l'assimilaci6de la'e per una o prOxim. i • accep-
tar que el canvi d'accent es produ! a través del procésFo6c,>
F06x > Fox. LllIstima que la forma Fodox (text m) no sigui prou
segura.perque podria ser un testimoni del moment en que Foix
era F06x. pensant,és ciar. que la conservaci6de la -<1- era·una
reliquia erudita atribuible a l'escrivs de tomo

Resta indicar la maneracom ea va formar el so fricatiu pa-
latal final de la paraula Foix. No presentacap,dificultat i degué
seguir I'cvoluci6, ben coneguda,ks> ÍI > i! ,> 1.49
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Per acabarcal dir quelcom~ la preama.. insOütaen el
primer text conservat(text a) de la forma Foucxo, amb -U-, con-
traria a tota l. resta de 1.documentaci6que en tal' lloc posaunf
-<1-. Encaraque seria molt convcnient,kmbla que no eapot pea-
sar en un canvide la -<1--en -w- com a pa. 'previ a la .encaiguda.!III
Quina solució, dones.es pot donar? lA tnés aenzilla,consÍlteixa
pen.ar en algun error de l'escrid o del copi.ta. De fee, DO con-
serveml'original del documentainó una capia&1 aegIeXUl. Ver-
ror és possiblepero no tenim cap constanciaque hagi OO?rrcgut.
Una altra explicaci6possibleesbasaríaen la personalitatde I'autor
del document,el jutge Ervigi Marc. No corresponIer aquí la scva
biografia, només interessasaberque és un escriptor erudito una
mica pedant, amb tendencia a fer servir paraulespoc corrcnts,
tretes deis glossarisIlatíns." Aquest costumde fir cistentaciód'e-
rudici6 i de purisme llaú el poguéportar a esmenarla forma, vul-
gar. Fodexo i a introduir un Fouexo format literáriament a partir
de [oue« • rasa. vall", de significat semblant. Diíícilment, pero.
sabremmai quina soluci6és la més encertada.

* * *

Resumint. L'etimologia i l'evoluci6 del topónim deu haver es-
tat aquesta:

1) 14paraula primitiva deguéser un participi del Ilarí vul-
gar.fodexu. que teniael significatd'eníonsat,excavaten el terreny.

2) Fodexu'pusa. Fodexo i posteriorment a Fodes, forma
ampliamentdocumentada.

3) Desprésesproduí la perduade la -<1-. que donacom 11 re-
aultat la forma Foex que tenia com a vocal tónica la e. En tenim
un testimoni en el segleXII.

4) El pas següentdegué ser l'assimilaci6 de la e per la o
precedentseguidade la contracci6de les duelo. El relulta! fou
1. forma Fox.

5) Finalment, en algun moment del procésdescrit fins aquí
es produí la palatalitzaciódel grup -ks, que dona el so grafiat ac-
rualment-ix. AUtocompletael pasde Fodexu a Foix.
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veriida (vegeu el diccionari etimológic Cltill de Coromines, s.v. b4"0" i
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Cabó, lIoc prop d·Organyl. per iI quil la documentació dóna 1'~~luci~ Ka-
pudeizo (s. IX) > Cabodez (s. XI) > Caboet > Cabó (~n. DICCfOtl4rl ea-
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MINES, U'UrtJ, plg, 253, i BADlA, S 70,Il,
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