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Els noms propis o apel.latius dcls cavaüs que corrien als circs de 
l'occident roma és el terna d'estudi d'aquest treball. El nucli principal 
6s el corpus onomastic on s'analitza el significat dels noms, dins el seu 
context iniiriediat i més ainpli. intentant determinar el valor semantic 
que tenicn en el moment en que es lestirnonien. 

L'origen d'aquest llibre es troba a la Tesi Doctoral que varem defensar 
a la Universitat AutLnoina de Barcelona, el juny de 1993, dirigida pel 
Prolessor blarc Mayer. En el present voluin hcm rcagrupat la informació 
(dels tres volums originaris), aportant algunes inodificacions de forma 
sobretot pel que fa a la classificació semintica del noins. 

La invcstigacib ha estat elaborada tenint present la lingüística i l'ar- 
queologia. El context arqueolugic immcdiat i la significació dels norns 
de cavds  circencs anali~zais de forma conjunta aporten el valor precis 
dels apel4atius dels cavaiis vencedors. D'altra banda, l'estudi individualiteat 
de cada nom s'ha dut a terme segons l'etimologia, els canvis diacrbnics 
de scntit d'un mateix mot, paral.lels Iexics i onomistics, el coniext 
irnmediat (e1 suport) i el més ampli (la relació entre els testiinoriis d'un 
mateix iiurri i entre difcrcnts siiports). Aquesta recerca ens ha conduit 
a aprofundir en la diversitat de sentits i valors d'un mateix mot, segons 
cl context on es trobi, i en la riquesa semintica del lexic. 

La priricipal aportació d'aquesta recerca és l'organització del noms 
en sis grups semantics, que en delimiten els conceptes d'actuació. Els 
noms revponen a una redilal concreta mostrant un iinivers lingüístic 
delimitat i orgariitzat al voltant de la I i p r a  de l'equus circemis. Tots 
els rnots emprats com apel.latius equins csdevenen noms propis, únics 
i distintiiis, perdent o inalisarii el seu significat originari, convertint-se 
en noms de cavalls circencs, ainb una significació enfocada de iorrna 
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exclusiva a designar l'equus. Atesa la cronologia dels noms -la majar 
quantitat de testimonis apareixen als 6s. 11 i I\I d.C.- i la seva significació, 
són una  font d'informació imprescindible per al coneixement de les 
particularitats de les diferents províncies de la pars occidentis durant 
I'antiguitat tardana. 

El ilarg procés d'aquesta recerca, ens ha pernies de coneixer molts 
professors i investigadors, d'adquirir coneixements que ens eren 
completament estranys i de guanyar molts amics. És per aixh que voldríern, 
encara que sigui breument, esmentar algunes d'aquestes persones que 
han tet possible aquest trebaü. En primer lloc, voldríem agrair amb 
especial atenció la confianca que la Reial Academia de Bones Lletres 
de Barcelona, i, principalment, el President Honorífic Martí de Riquer, 
i el President Ednard Ripoll i Perelló han dipositat a la nostra investigació. 
El nostre agraiment va dirigit també als Professors Marc Mayer i Isabel 
Velázquez que ens han aportat iina gran quantitat de suggeriments 
científics; de la mateixa manera als Professors N. Duval i J. P. Darmon; 
i a tants d'altres col.legues, arnics i familiars queja saben com els agraim 
el seu suport i recolzament. 



L'onomastica equina no pot dissociar-se de l'arquitectura circenca ni 
del seu component religiós i propagandístic. L'edifici del circ, tant per 
les seves característiques físiques, com per l'espectacle que s'hi 
organitzava, des de la processó a les carreres, respon a un univers tancat 
on cohabitaven tots els niveils socials i o n  s'exaltaven, de forma harmonica, 
els principals trets de la societat romana. Per exemple, la religiositat, 
el culte als déus, els sacrificis, el culte als emperadors, la popularitat 
dels auriyes i dels cavalls, la superstició, la magia, etcetera. Era un món 
de gran vivacitat, que movia rnasses i reunia en un mateix espai col.lectius 
de diversos estatus socials. Aquests qnedaven estratificats a les graderies 
del circ. L'espectacle circenc no era només un acte lúdic, sinó que 
representava i era mirall de l'estructura de la societat romana. En 
I'arquitectura i en l'organització del circ es dibuixava la concepció del 
món a grans trets simbolics. 

Els noms que analitzem eren cls apel.latius amb que es reconeixia 
a cada cavall en concret. Nornés es tracten els noms dels cavalls circencs, 
animals especialment preparats per a ser corredors al circ. Els testiinonis 
que se'ns han conservat normalment responen a equins que es recordaven 
precisarnent per les seves victbries circenques. Aquests noms formen part 
de l'ambient descrit precedentment. El periode compres des del final 
del s. I inici del 11 d.C. fins al s. iv d.C. és p a n  apareix un augment 
significatiu dels testimonis de noms de cavalls circencs, no obstant també 
hi ha testiinonis precedents i posteriors fins al s. \{i d.C. 

Els noms dels cavails vencedors ajuden a comprendre el funcionament 
i els individus que participaven cn aquests actes. El marc físic immediat 
on es pronunciaven i cridaven aquests noms és l'espai arquitectonic del 
circ, amb la seva activitat iiuplícita els dies de jocs. Una multitudinaria 



festa i cridhria oinple les graderies i envaeix l'arena en el punt culminant 
#una cursa; és Uavors quan resonen els noms de cavds  i d'aurigues, 
com a cleinents més importants i rellevants de l'acció. 

Els afcccionats a les curses circenques recordaven els cavds i aurigues 
preferits, mitjancant uria reprcsciitació iconogrifica i l'anotació del nom. 
Els documents -arqueologics i epigrafics- més habituals per a l'anotació 
d'aquests noiris són les inscripcions en marbre o bé material d'ús privat 
i domestic corii per exeinple, peces de joc, minecs de ganivet, lluernes, 
etcet.era. Entre aquests documents qiie es rcfereixen a I'imbit domestic 
desiaqueii cls mosaics pavimentds. que en molts casos reflecteixen do 
que era el món equí i I'espectaclc circenc. Igualnieni, coin a reflex de 
lcs supersticions que voltaven l'ambient del circ s'han conservat algunes 
de les tauletes execratives 4efixiolws- que desitjaven la caiguda d'un 
determinat nombre de cavds. A més d'aquests documents arqueolbgics 
o epigrafics són importants les ionts literaries tant de caire pohtic com 
historie, ja que esmenten algunes curses i cavalls victoriosos que tinguereri 
el seu renom entre la societat *culta. del niomcnt, coin podem observar 
en autorx tan característics com Juvenal (11. 193-205) i Marcial (docs. 
241 a 244). 

El conjunt de fonts docuinentals és el que permet realitzar la recerca 
dels noms de cavds  circencs de i'occideni roma. L'espai geografic 
d'aquest estudi es limita a la part occidental de la conca iriediterrania, 
ja que la diferencia, marcada a tots nivells, entre la purs onenhs i 
l'occidentis entre el s. I i ti d.C., demana la realitaació dc dos estudis 
per separat. 

És també significatiu que els jocs de circ deixessin de celebrar-se abans 
a la part occidental que a l'orientai de l'imperi. És conegut de tots el 
monument, trobat a Constantinoblc, dedicat al farnós auriga Porphyrius 
(cf. Cameron 1973) del s. VI d.C. (d'altres exeinples i explicacions sobre 
el funcionament, cf. Constanh'nns Porphyrogerzetus, De cerimonik aulae). 
Els dos kstiinonis més tardans d'occident són els epigrames de Luxorius 
de Cartago (vid. Phueton), de mitjan s. \~i d.c., i el mosaic de Moknine 
(doc. 23) al riord d'hrica, de principi o mitjan sede vo pero no responen 
a una aciivitat circenca generalitzada x o m  pot ser l'cxemple d'orient- 
sinó més aviat un fet puntual no representatiu. El ventali croriolbgic del 
s. 1 d.C. al 11 d.c., (recordem queja des d'Homer se citen noms de cavaUs 
participant cn curses per les pompes fúnebres, pero no són cavalis de 
circ, vid. Enrnelus) qucda determinat, principalment, per la data que 



ofereixen els suports. D'alguns d'aquests se'n desconeix la cronologia 
exacta, com a lpnes  liuernes o tesserae de plom; en d'altres queda molt 
clara per l'anutació de consolats (doc. 177), pel coneixeinent de la vida 
i rriort de l'autor, coin Juvenal o Marcial, o bé per einissions imperials, 
con1 als contorniats. 

Cna altra problemitica és la plantejada per la perdua actual d'algiins 
documents. En aquests casos ens hein vist obligats a treballar amb dibuixos 
o aq~iarel.les (doc. 22), o hern hagut de limitar-nos a les descripcions 
retes pels invcstigadors que varen publicar-los (doc. 25 o 169). En els 
casos en que ha estat possible, heiii elaborat una analisi interna del 
document relacioriant la iconografia i la seinantica dels noms, com per 
exeinple en cl cas del mosaic circenc de Barcino (cf. Darder 1993-94). 
En funció del continyt  serniritic dels noms de cavalls circencs heni 
aprofundit en els siiports, intentant extreure la informació útil a tal efecte 
qiie ens podien aportar les fonts arqueolbgiques i i~onogrif i~ucs.  

Les iorits arqueologiques reuneixen el major nombre de noins de ca- 
vals circencs; les literaries menys, niairat havcr realitzat una recerca 
exhaustiva, qiie ha de ser completada en el futur amb tecniques de 
bases de dades informatitzades. Aqnesta menor quantitat de testiino- 
nis a Ics fonts literaries respon, d'una banda, al propi context cultural 
on s'ubicaven els noms: el circ, els espectaclcs, i els afeccionats; i, de 
I'altra, a I'origeri d'aquests actes: en honor als déus de la religií, 
roriiaria. 

Les ionts litcraries més antigues daten del s. I d.C., coin a Plini (doc. 
238), i les més tardanes s. 111 d.c.: a Luxuri (doc. 249). Pel que fa a 
les forits epigraEiqucs, cntrc les inscripcions sobre marbre destaquen les 
honorífiqucs i les funeraries. A les primeres, trobern aquellcs cn que 
es fa un ilistat de noms de cavaUs circencs vencedors, anotant el número 
de victbries, e1 color del pel i la procedencia geografica i de quadra. 
Una d'clics és datada entre el 95 i el 110 d.C. (doc. 177). D'altres de 
tipus laudatori es referrixen a aurigues enriquits. Aquests, com el lusiti 
Diocles (CIL VI, 10048) tenien especial interes en recordar els noins 
dels seus cavails favorits. 'l'arnbé era ireqüent ofcrir honors i enterrar 
a cavalls <:&lebres, coin Aegyptus o Volucer. 

Les defixiones, amb fórmules imprecatories de diiícil lectura i de 
precaria conservació, han esvat trobadcs o bé en el mateix circ:, cuin 
al de Cartago, o bé a l'interior de tomhes de riecropolis antigues. En 
analitzar i contahilitzar el riombre dc testimonis que ofereixeii aquestes 
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tauletes cal tenir molt present que responen a un formulari execratiu. 
Aquest és molt similar entre unes i altres i juga amb l'efecte de repetició 
continuada dels noms de cavalls, per tant cal valorar aquest fet, ja que 
un mateix nom pot apareixer diverses vegades i en documents diferents 
referint-se a un mateix cavail. 

La datació d'aquests documents és molt discutida. La publicació 
d'Audollent (1904) proposa els seglcs 11 i 111 d.C., encara que no hi ha 
cap argument fiable des del punt de vista arqueolbgic. A partir de les 
trobailes contextualitzades de Cartago, Jordan (1989, p. 129) estableix 
una cronologia rclativa que les situa als voltants de l'any 400 d.C. La 
possibilitat de datar les d'Hadrumetum, Cartago i Roma publicades per 
Audollent també en aquestes dades és temptadora, pero demana efectuar 
una revisió molt acurada de tot aquest tipus de material. 

Un altre aspecte a valorar pel que fa a les defixiorzes és el col.lectiu 
o tipus d'individus que representen. Aquest fet cal confrontar-lo amb 
la cronologia i amb l'emplacament de la trobaila. Per al nostre estudi 
és necessari observar que són invocacions a déus pertanyents a 
advocacions orientals, prohibides a partir del s. i v  d.C. (cf. Harl 1990, 
p. 7 nota 3). Els déus invocats són Seth (a les de Roma) i Isis i Osiris 
(a les de Cartago i Iladrumeturn). Cal sospesar la relativa quantitat de 
testimonis amh l'amplitud i repetició de la documentació que respon 
a un col.lectiu reduit d'individus i no a una part representativa de la 
població. No obstant, els noms inscrits en elies són apel.latius equins 
ja existerits, donats pels propietaris dels cavalls. Per tant, aquests testimonis 
responen a una realitat objectiva. s i  fossin inventats pel moment, la 
imprecació no tindria efecte sobre els cavails que havien de caure ni 
sobre els aurigues que havien de perdre, contra els quals estan escrites 
les defixioms. 

Un tipus de suport molt diferent als precedents són els mosaics 
pavimentals. En aquests els noms apareixen sempre al costat del cavail 
al qual pertanyen. En uns casos es representa la cursa, de quadrignes 
o bigues, i s'anoten els noms tant dels aurigues com dels cavalls. Només 
al mosaic circenc de Barcelona, document excepcional, s'anoten els quatre 
noms dels cavails i no els dels aurigiies (doc. 28). Els mosaics amb 
representació de quadrigues en visió frontal ofereixen diversitat 
d'anotació. El de Moknine (doc. 23) anota els quatre noms. El d'Eros 
de Dougga (doc. 18) recorda cls dos iugalis i el de Marcianus de Mkrida 
(doc. 31) només un d'ells. Malgrat els exemples apuntats, en aquest tipus 
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d'iconografia normaiment es recorda el finalis esquerra (vid. Eridanus 
o Patinicus). Una dtra manera d'inscriure els noms en imatges musives 
on i'únic element iconografic és el cava11 vencedor (guarnit amb palma 
i f o r p  vegades arnb uitta) és anotant, a sobre, el seu nom; la majoria 
d'aquestes estan testimoniades al nord #&rica (doc. 6 a 27), a vegades 
amb l'auriga, pero també a Hispania (cf. 30 i 33). 

L'analisi iconografica i arqueolhgica d'aquests documents és molt 
necessaria ja que modifica, en certa manera, el coneixement tradicional 
que es té de l'antignitat del s. iv d.C. La rnajoria de mosaics es daten 
-practicament sempre per qüestions estilístiques- en aquest segle, 
apareixent una gran quantitat d'exemples al nord d'Africa, pero també 
a Hispania, Península Italica, Germania i Gallia. Entre el col.lectiu 
d'individus que recorden els seus cavalls en mosaics en trobem alguns 
que són propietaris de grans uillae dedicades a la cria de cavalis com 
per exemple els mosaics dits de Sorothus (doc. 6 i 7). Darrera els mosaics 
s'a~naga l'individu donador del nom de cavali, que és per tant el propietari 
de l'animal i de la quadra de procedencia i que mostra, de forma indirecta 
a través del nom, el seu context cultural i social. 

Als mosaics, les inscripcions i la iconografia ofereixen una imatge que 
es desenvolupa en seqüencies i es refereix a uns fets reds, pero en sentit 
f i r a t ;  així s'evidencia al mosaic de Beil-lloc (cf. Darder 1988, p. 222- 
223). En algnns casos aquests documents són missatgers d'un tipus de 
consigna determinada resumida en el propi significat dels noms de cavalls 
(vid. Romanus o Ilulus), com obsemem al mosaic de la Via Flaminia, 
Prima Porta (doc. 1). El mosaic entes d'aquesta forma esdevé no noinés 
un element decoratiu o ornamental, sinó que també defineix la mentalitat 
dels individus que els adquirien. 

El trebali realitzat per Sdomonson sobre el mosaic dels cavails de 
I'Antiyuarium de Cartago és un exeinple molt important en aquesta línia 
d'investigació. En aquest paviment apareixen al costat dels cavalis imatges 
simbhliques que permeten identificar el nom de l'equí. 

Altres documents com els vidres, els discs d'os o pedra i els minecs 
de ganivet formen un mateix gmp, ates que la cronologia i la iconografia 
són f o r p  semblants. La imatge representada és la de cavdls i aurigues 
vencedors sovint guarnits amb palma, l'un o l'altre, i amb u~ttae, els 
hquids. Són objectes amulets de bona sort i recordatoris dels professionals 
circencs favorits. La seva factura i di~nensions la que es tracti d'objectes 
accessibles a un nombre més elevat de gent. 



Als contorniats, estiidiats exhaustivarnent i arnb detail per Alfoldi i 
Alfüldi (1943-44, 1976 i 1990), s'anoten els riorris de cavalis sota o sobre 
el c a v d  vencedor (doc. 85) o sota la quadriga frontal (doc. 87) o de 
perfil (doc. 123). Aquests documents tenen fortes repercussions en l'estudi 
de I'arnbient social de finals de s. 1V inicis s. V d.C. Mfoldi (1948) apunta 
la sirnbologia pagana i I'origen reivindicatiu en defensa dels jocs circencs 
d'aquests testirnonis, con1 a elerrients f o r ~ a  representatius d'una pari de 
la població romana adinerada i incudorrniata que iluitava enfront de 
l'oficialització i de les prohibicions dcl cristianisme. Aquest aspecte queda 
reflectit de forma més evident al corpus onomastic en comentar els noms 
qiie apareixen sobre aquests suports (vid. Tun$cator). Es interessant 
recalcar que els contorniats (doc. 79 a 140) proporcionen un gran nombre 
de noms nous de cavalls, malgrat que +om pera les def~xiones- existeixen 
efectes de repetició, i que és possible que cs tracti del mateix cavaü; 
sernDre s'ha de tenir en comnte el moment de la seva emissió. 

Els altres docunients on es troben testimoniats noms de cavalis circencs 
són les tesserae i les Iluerries. Pel que fa a les tesserae de plom, aqiiestes 
plantegen un problema cronolbgic, ja que no van ser datades per 
Rostovzev (1903) i cap investigador n'tia doriat una cronologia. 
Iconogrificamciit, ofereixen en una de les cates la iinatge d'un cavali 
i a l'altre costat l'inici del nom que entenem fa referencia a un cava11 
vencedor i que a vegades es pot reconstruir pels paral.lels onomastics 
coneguts. Les Iliiernes sovint ofereixen problemes d'identificació, ja que, 
corri en alguns discs publicats per B6s (1955-56) o Steiner (1939) (vid. 
Luculentus) o bé noinés apareix un num al costat d'una palma o bé va 
acoinpanyat de la fórmula augural -va (cf. Darder 1988a). Altres documents 
són frjgils o valiiosos, a causa de I'escassetat de testimonis. 

Un cop recopilats els noms de cavds  circencs, queda per exposar- 
ne l'analisi semintica, que és el nucli del present trebaü. Aquests noms 
han estat estudiats des dels punts de vista diacrbnic, per tenir una base 
sblida contextual li.xica, i sincrbnic teninl senipre present el context 
immediat, el suport on era testimoniat, ja que lexic i iconografia són 
indissociahles en aquests casos. La reflexió dels noms irorriersos en 
l'ainbieni socio-cultural precís ha establert la balanca per determinar i 
delimitar -amb l'etimologia per davant- el valor del mot com a nom 
de cavd.  

El resultat final de i'estudi dels noms 6s la classificació semintica 
que defineix els aspectes on queden inclosos els noms de cavalls circencs 



de l'occident roriii. Aqiiesta classificació no és una proposta tancada, sinó 
que obre camins eii la recerca de la significació de l'onoiriistica equina. 

A niveii historie, sobretot sbciocultural, el fct més destacable que 
aporten els noms de cavails circencs és I'acumuiació de testimonis al 
s n7 d.C. que demostren una important activitat circenca. Aquesta és 
corroborada pels fets bistbrics, com per exeinple, la petició de jocs públics 
a la ciutat de Treveri després de la seva derrota, o les cartes de Símmac 
demanant cavds per a la pretura del seu fa. Aquests fets contrasten 
amb els actes i lcs decisions estatals de la mateixa Cpoca que prohibeixen 
els jocs i ordenen tancar els temples pagans. Tot aixo dcmostra una vital 
resistencia d'iina part de la socictat a renunciar a la practica dels seus 
costnms i tradicions. Amb tot, els noms de cavalls circencs esdevenen, 
en certa mancra, un estendard representatiu d'aquesta part de la societat 
romana afeccionada ala espectacles i convencuda de la seva forma de 
vida i creences. 
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CONCEPTE 

Els nurris propis ociipen un iioc principal entre les preocnpacions dels 
fibsofs i dels estudiosos de la Uerigira. Aixb succeeix precisament perqui 
com diu Kleiber (1981, p. 295): *Le lien qu'instaurenl les noins propres 
entre le langage et la réalité est tellement inanifestc qu'ils constitucnt 
un abaric d'essai. idéal pour les théories référentielles. Pour peu qu'on 
tente d'expliqucr lc inécanisrne réiérentiel des riorns propres, les difficultés 
et les problemes s'accumulent.. 

Els norris de cavalls circencs pertanyeu al grup anomenat noms propis. 
A través del scu contirigut semantic, reconeixem els referents o diferents 
conceptes de la mentalitat dc l'individu que donava el rioni al cavd.  
La diiicultat principal per a aqnesta identificació és la distancia temporal, 
que comporta les diferencies en la corriprensi6 dels conceptes. Els ajuts 
són els significants i tots els possiblcs elcincnts coritextuals. Aquests 
s'cxtrcuen tant de l'estudi filolbgic com de l'arqueolbgic ja que en el 
nostre cas hem enfocat l'analisi a partir de la investigació semantica com 
a font essencial, i emprem les altres ciencies histbriques com a recolza- 
ment, corroboració i contextualització. 

Estudiar noinés els riurris de cavaiis circencs -i no els de cacera, parada 
o guerra- respon al concepte victoriós que representen i a l'irnbit circenc 
en quC cstan implicats. Són, per tant, apel.latius de cavaiis, la majoria 
vencedors. El noin és un mot pensat directament i únicament per ser 
la ior~ria sota la qual 4esprés  de l'acte de donar-lo- s'anomenara l'equí. 
L'acte de donar noni a un cavall és ripid i; alhora, ofereix en un únic 
mot tot el món del circ i els desitgs dc bona fortuna i iertilitat que cerca 
el propietari. 

Aquests nonis pertanyen a una acció tancada: individu/ cavd.  Aquesta 
és una realitat concreta que delimita un inicrocosmos amb el seu propi 



llenguatge i corriprerisió. Els condicionants i referents externs també 
qiiederi reilectits en els noins entesos coin a grup. Per reconeixer els 
referents (o coiiceptes dels diversos aspectes) qiie e1 coinponen, tcniin 
cls significants dels noms de cavalls circerics. .&quests són el contineiit 
del significat que ens condueix al referent prccís. Per tant, els noms 
de cavalls cin:encs (que impliquen significant, significat i refererit) són 
els mots quc conforinen el microllenguatge que representa i comunica 
l'aspecte i la formació del niicroc«siiios. Cada un correspon a una petita 
realitat d'aquest irión. Eri eUs hi ha un doble missatge, d'una banda 
resiirrieixen la rclació interna entre i'individu i la realiíat iinmediata, i 
de l'altra inostren afegit en el significat de forma involuntaria o no per 
l'individu- la relació d'aquest iiiicrocosinos ainb la realitat exterior. 

Cal entendre aquests noiris coin un grup homogeni de cara a l'ex- 
terior i heterogerii en l'interior ainb variants propies, corripreses en els 
matisos i srritiis diversos. Per aquest motiu 6s necessari analitzar, en 
iiri prinier estadi, el mot dins el1 iriatek, identificant-ne els diversos 
continguts semantics i, després, relacionar-lo ainb el context imriiedial: 
el suport. 

La unitat basica de I'estudi és cl inot, pero en unió indivisible amb 
els altres elerrirntü que conforinen aquest llenguatge; els uns expliquen 
i coiiipleten els altres. Lns analitZeri e1 rrióri exterior i els altres la relació 
interna. L'estudi morfologic i Eonetic dóna a coneixer l'estat de les llengücs 
iiatina i grega en el context cronologic de cada document. L'estudi 
semintic reflectcix la reaiitat socio-cultiiral del moment i, relacionant- 
lo ainb cls paral.lels del 1;iric comú (tcstinioniats en altres fonts sobretot 
literaries), contextiialitza els inots cii la reaiitat externa de i'ús dc la Ileiigua. 

Els inots qiie rns ocupen eren part del lexic de la Uengua parlada 
i escrita, pero canvien de nivel1 lingiiístic en ésscr aplicats com ape1,latius 
a un c a v d  de circ. Iln aquest cas, csdevé un tipus de norri propi, únic 
i distintiu; salvarií ioíes les distancies, son seiriblants als supernomina 
(cf. I<ajanto 1963, pp. 31, 40-41). El inot pres del Iexic corriú o de 

- - 

l'onoinastica varia o matisa el scu sentit, adaptant-se periectanient a la 
realitat pragrriitica a la qual s'aplica. El seu significat pateix una 
especialització, passant d'una utilització ainplia en el llenguatge usual a 
una concreció dins un inicrollenguatge de caire .familiar.. Encara que 
uri niot provingués d'un Ilerib~iaige tkcnic, coin Iubilator, coin a nom 
de cavall circeric la utilització esdevenia =qiiotidianan, perque mantenia 
rima estreta relació amb el coritext rspccífic. D'aquesta manera, el noin 



es convertia en una paraiila assequihle a tots cls individiis ja que, en 
principi, només era utilitzada pels especialistes en el inSn circenc. 

Els nomina equorum circensium, tal com ja hem dit, sSn portadors 
de sigriificació i ,  alhora, distintius d'un cavall de cursa concret. Aixi doncs, 
cxisteix un doble nivel1 lingüístic, que aporta doble informació. D'una 
banda, mostra el coritext s6cio-cultura1, i, de l'altra, la realitat. immediata 
del món circenc. Cal que tinguem present que atesa la distincia temporal 
entre I'emissor i el receptor (riosaltres), es dificulta la coiiiprensió del 
iiiissatge (falten els refercnts i condicionants cognoscibles). Heni de 
concebre els elements forinadors del inicroilenguatge com a expressió 
d'un col.lectiu. 

Aquests apel.latius no reflecteixen, per tant, uiia reali~at individual, 
ni particular: ni aillada d'un individu i un cavail sinó que responen 
precisament a la concreció d'iina realitat col,lectiva d'un grup deterrrii- 
nal de persones que participa en una rnateixa activitat. L'analisi d'un 
nom de cava11 perd el seu seiitit si l'cstudieiii de forma aillada, així doncs 
es fa neccssari relacinnar-lo i incloure'l en el scu coritext immediat i en 
el rnés ampli ainh el iiiaxirri d'elements que puguin contribuir a la seva 
corriprensió. 

La irriplicació del llenguatgc aiiib la realitat pragmatica és a tots els 
niveiis inolt estreta, i és un  fet que cal recalcar. Aquesta encara queda 
més patent en els nonis de cavalls circencs, ja que en un sol niot condensen 
tant la realitat externa com la interna. Ja hem vist que l'analisi del conjunt 
de noins pren irriportincia historica, per l'aculiiulació de testimonis al 
s. I\I d.C., quan ahordcin el seu estudi a niveii diacronic; i, al seu torn, 
en l'analisi sincrbnica aporta dadcs socioculti~rals d'especial relleu en la 
investigació de I'aritigiiitat tardana de l'occidcnt rorrii. 

ASPECTES LINGU~STICS 

En aquest apartat ahordarem alguns dels aspectes fonetics i inorfolbgics 
que es reflectrixen o es dedueixen dels nonis de cavalls circencs. Les 
particiilaritats han quedat anobades arnb detall en cada un dcls noiris al 
corpus onoiiiistic. lgiialment coinentarem cl tipus de ltxic aparegut que 
mostra iiús i el concixeiiient de la [lengua. Observar els crrors i les i r rep-  
larilals en I'anotació dels noins periiiet rcconeixer l'evolució de la Uengua. 

Les inscripcions transmeten mitjancant les incorreccions o l'anotació 
involuntaria d'errors l'cvolució fonica dels sons. Segons el tipus de suporí 
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les incorreccions o milgarisrries varien, a causa, euidentmcnt, de les 
circurristancies precises de i'claboració, més acurada o menys, dels 
mateixos. A les inscripcions sobre marbre, funeraries o honorífiques, de 
cronologia anterior, s. I i 11 d.C., i als textos literaris, apareixen en algun 
cas petits errors, pero normalment mantenen la grafia esperada. A les 
defixiones, elaborades amb menys atenció per I'ortografia i el seguiment 
de les normes i de cronologia rriés avaricada, inici s. iv d.C., fet que 
facilita a més l'augrnent d'aquest tipus d'errors, es r ecden  més 
vulgarisnics. Als mosaics, contorniats, vidres o manecs de ganivet 
acostnmen a apareixer tant incorreccions com anotacions correctes. 

La majoria d'alteracions a la norma, que apareixen en aquests noms 
són comparables arnb d'altres textos on també trobem incorreccions o 
milgarisrries. Així doncs, estein davant anotacions on es r ecden  errors 
esperables, compresos i reflex del que s'anomena llati wlgar, entes com 
l'anotació de la iiengua parlada, en evolució. 

L'anotació alterada de les vocals és més usual a les dejxiows, pero 
també apareix a d'altres docurnents. Només anolarem alguns aspectcs, 
ja que cada cas queda exposat breuinent en cada nom al lexic, i a inés 
responen a fenbmens ben conegiits i andi t~a ts  pels estudiosos del ilati 
vulgar. 

Els casos niés anotats encara que no massa freqüents entre els noms 
de cavalls circencs, pero usuais al ilatí wlgar, són: i per e(breu) en síl.laba 
final protonica a Sina,tor; i per e per la transcripció del grec a Euginis; 
e(iiarga) per i(llarga) a Derector, e per i a penúltima síl.laba no accentuada 
a Corentus; e per i ( b ~ u )  Domenator; u per ~(breu),  a Agricula o 
Pullentianus; confusió e per y, a Seracwus; un exemple iiiiat de final 
-os per -US, del nominatiu, a Pn'mitiuos; etcitera. 

Les confusions rnés habituals apareixen en mots transcrits del grec, 
així: i per y a Cnsas~is, Piropus: Polidoxus, Polidromus, Poeliurces, 
Trasinicus, Eulicus, etc.; o confnsió, o dubte de transcripció, y per i, 
a Libyus o Cotynus; IL per y, a Zefirus, Cossuphus i Dicaeosune. Pel 
que fa als diftongs són nombrosos els casos de monoftongació d'ae en 
e: e per ue, Celestinus, Ceruleus, Cesareus, Eolils, Leneus, Prevalens, etc. 
En hiat apareix la tipica confusió, a partir del s. 111 d.C., entre les vocals 
e i i en aquesta posició a Capriolus. 

Dos exernples de vocais anaptíctiques, Pantaracus, Pyiripinus, que 
mostren, tal corn es podia esperar, el iuatcix timbre que les vocals del 
mot on apareixen, provenen dels mosaics de Girona i de Barcino. 1 la 



vocal protetica i- és testimoniada també a les provincies: Ispicatus al 
'lord d'krica i Iscolasticus i Ispumew a Barcino. Algunes síncopes ja 
conegudcs, com a Vernaclus i l'aparent a Saeclaris. 

El consonantisrne també mostra alteracions típiques del llatí wlgar 
i ja conegudes per altres documents. Omissió d'h- inicial a Arpastus, Elius, 
Ilarinus, lperesius o Ipparchus. Un gran nombre d'exemples amb confusió 
o diibte en la transcripció de les oclnsives aspirades gregues: per a X ,  
Crisaspis, Bncceautes, Bracciatus, Imcus, Euticus, etc.; per a $, Del&, 
Faiton, Foebus, Niceforus, Purpureus, Oop@óp~os, Triumfator, Zeji~rus, 
Epafis, etc.; per a 8, Corentus, Patinicus, Faiton, Trasinicus, etc. En 
altres aspectes apareixen a l y n s  casos d'ultracorreccions per al so /ks/ 
de j, Eurloxsus, Toxxotes o Li~cxuriosus. Confusió pel fenomen de 
betacisme a Imbictus; confusió m/n davant labial a Inpulsator; etc. 
S'anoten tarnbé a lynes  metatesis. a Prancatius per Pamratius; perdna 
de consonants o rediicció de grups consonintics a Castresis o a Adai~tus, 
etc.; simplificació de geminades a Tyranis, 'Yoóc, ELEÓVLKO~ i 'HEÓVLKO~ 
o Garulus. 

Pel qiie fa a la flexió norriinal, en alguns casos aiiiats apareixcn 
confusions de declinacions, a Polynicens, deydes  norinalment a analogies 
momentanies, tal com comprovem amb els testimonis Elegantus i 
Emimntus trobats al costat d'Elegans i Eminens. 

Entre els noms analitzats es testimonien tant cornpostos com derivais 
com mots simples. La forma de derivació més freyüent ha recorregut 
a la utilització dels sufixos de pertinenca que assimilen cl cavail al 
contingut del mot escollit. Els sufixos més freqüenls són -ius / -10s (vid. 
Fortunius), molt conegut en la formació de supernomina i cognomina 
(vid. Euentius), i -eus (vid. Aurer~s), amb significació bastant seinblant. 
+sus (vid. Verhosus) matisa el contingut del tema a que acompanya amb 
un valor afectiu i d'abundancia. +lus actiia més de diminutiu (vid. 
Peciolus), coin -inw (vid. Secundinus) denominant també procedencia o 
semblanca o, fins i tot, afecte (vid. Puerina). L'ús de forca diminutius 
expressa sovint i subtilrrient l'afecte i l'apreci per part de i'individu cap 
al cavail. D'altres siifixos són docuinenrats de forma á h d a  corn -alis 
o aris. anus  i -icus acompanyen denominacions d'origen o noms 
geugrafics. El sufix que apareix amb major freqüencia és -tor, formador 
de noms agent, que converteix els cavaiis en actores de l'acció concreta 
(vid. Germinator); ha donat Uoc a alguns neologismes d'especial interes 
con1 per exemple Inunda~or, Atqi~esitor o Inpulsator. 
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El morferna niés testimoniat és -10- (molt menys ato-), usat tant per 
a formar mots denominatius (vid. Barbah~s) con1 dcverbatius (vid. 
Paratus). Serveix per a rriarcar la possessió de l'acció del verb o bi: la 
qualitat per comparaci; amb el mot al qiial s'uneix (vid. Spicatus). 

Els compostos són niés grecs (vid. P~~obokas)  que llatins (vid. Fnqier) ,  
fet esperable, ja que la dcrivació és el tipus de formació rriés usual a 
la llengua latina. No hein trobat cap exemple segur de rriescla d'un mot 
g e c  amb un de llatí. Ates que I'ús ireqüent de les diies Uengües que 
es mostra en el ric i ampli ventall de mots usats corri a noins de cavalls, 
hem estat reticents a acceptar aquesta possibilitat. L'únic nom que potser 
plante,ja un dubte és Euprolus que potser faria pcnsar en una barreja 
de grec i llati, pero que segurament es tractava d'una corrupció per 
Eupolus (?). Ferobols és un mot interessant per a mostrar els forts iligams 
que s'establien entre les dues llengües. 

La necessitat d'expressar idees o imatges concrctes en un únic nom 
provoca la utilització i la creació de conipostos, per la qiial cosa es va 
recórrer sobretot al grec, més fructifer en aquest tipus de formacions. 
Així trobem noms com Dexiforus o Chlysopolus, perL també Ferobols. 
D'altres corripostos com Lenobatis o Botrocales tiavien estat usats ja al 
Iexic corriú, pero en epoca tardana i testimoniats molt. poqiies vegades. 

L'anotació de prefixos ainb la idea d'avancar cap a, corn prae-, pro- 
o in-, al costat de noms de cavalls coi11 Frugifer i de la freqüencia del 
morfema -lo-, aixi com el gran nombre d'actores (vid. Victor) entre cls 
noiris de cavalls circencs, cns parlen, de forma indirecta, de l'optiinisme 
i del desig de fortuna i prosperitat. Aquests s'uneixen i corroboren el 
concepte expressat directarnent pel griip generic de victoria i bons auguris. 
Tots aquests detalls augmenten el valor profiactic acumulat a cada norri. 

És interessant observar coin, en certa manera, la forma dels noms 
de cavalls també queda ordenada dins la classificació dels noms que hem 
realitzat. hs evident que forrna i contingut són inseparables i un recolza 
l'altre i es corroboren. El iuorfema -to- forma un nonibre forca elevat 
de noms que descriuen l'aspecte del cavall. Els apel.latius formats amb 
el siifix-tor augmenta entre els noms que descriuen el taranna i la destresa. 
Els mots que provenen de substantius simples s'acumulen al camp 
serriantic de destresa, perque estableixen una comparació, sovint per 
metoriíiriia, cntre les qualitats específiques del cavaU i el significat originari 
del mot. Els conipostos i els adjectius es dispersen iiiés o inenys entre 
uns i altres grups. 



Els noiris s6ri testimoniats en casos flexius molt precisos: el nominatiu, 
l'ablatiu i loacusatiu. Qiian al costat d'iina imatge apareix un nom, 
normaiment esta en nominatiu resumini la idea oraciorial eritre la iniatge 
i el rriot. Apareix en ablatiu recordant l'antic instrumental, tan1 en iiiosaics 
(doc. 2) corri en minecs de ganivets, eii discs d'ivori o en inscripcions. 
A les defwliones, dins oracions simples s'anoten els noms. en acusatiu 
i en nominatiu. Un únic caa de datiii rs documenta a una inscripció 
fnneraria (doc. 186), i no cs poí alirmar qiie sigui i i r i  cavall de circ. 
A tres contorniats es UegeixAstutir (doc. 86), Botrocale (doc. 94) iFyl»bu(:ir. 
(doc. lll), pero en aquests casos hi ha la possibilitat quc la -S final s'hagi 
perdut; si no caldria prriaar en ablatins amb tancament de la o cn u, 
o en caiguda de la -m final de I'acusatiii, pero el més facil i clar, també 
per la comparació amb d'altres testiirii~riis de siiports similars, és 
cntendre'ls c:om a nominatius: (S) o [S]. 

Tal coiri a~rrobora la sintixi dels docuincnts analitzats, els cavalls eren 
principalinent actors de I'acció o instrumeiit imprescindible per a diir- 
la a terme. 'Toinés reberi I'efecte de I'acció del verb a les tauletes 
irnprecatories, i no a totes. Noteiii, dorics, que tenien un paper destacat 
dins e1 desenvolupament de l'activitat circerica; participaven de forma 
activa i decisiva en l'esdevenir, molt iligat al de l'individii. 

El lhxic utilitzat. ha estat pres de tots els nivcUs culturals de la llengua 
latina, així apareixen iriots propis de la liengua poAtica coin lVimbus, 
NoctirLagus o Virgineus, coin d'altms de la parla col.loquia1 com Draucus. 
D'altreü rriots han sofert caiivis importants dcs del seu significat originari, 
així, en  +oca tardana, s'lia restringit el sentit de Custresis, Exsuperulur, 
Gentilis o 'EAAqv. i s'ha espccialitzat a Diums;  per altra banda, a Arbustus 
ha sofcrt una expansió, i ha caiiviat a Compressor. Eri altres casos 
particulars podria apurtar canvis degut a l'etimologia popular, per exerriplr, 
Aeripesmostraria un doble scntit, així corri Adamns o Adamatils podricn 
presentar coniusiiins. 

L'estiidi comparatiu pcr parai.lels onomastics també pot donar una 
referencia aproximada de la freqiiincia en ús dc dcterininata iiorns, 
ajudant a concretar dins el possiblc la datació de drterminats snports. 
Al mosaic circenc dc Bcil-lloc (doc. 2Y), els paral.1els de l'onomistica 
inscrita, noiiis dc cavalls i d'aiirigies, dóna una datació aproximada cap 
a niitjans del s. i v  d.C. (cf. Darder 1988; p. 230-231). Per exeiriple, 
Decorntrls és un mot concgut noinbs per l'antroporiirriia: usat com a 
c o p n m n  a partir de Tcodusi (vid. Tur(ficator). I.'iis de noms de cavaUs 



d90rigen grec s'asserribla a l'existencia d'antroponims també d'aquesta 
Uengua (cf. Solin 1982; Mayer i Rodi 1978, p. 8.5 i SS.). 

El percentatge elevat dc noms grecs i la freqüent transcripció correcta 
d'aquests la ressaltar l'arrelament de la tradició onoinistica grega, així 
com de la cultura i del coneixement del rrióri hel.lenístic. Els compostos, 
tant els d'iinitació grega (vid. Noctiuabus) com els grecs transcrits de nova 
formació (vid. Trasinicr~s) (que rio mostren diferencies clares entre eUs), 
i les paraules d'ús poetic, juntainent ainb inots d'origen popular, perb 
testimoniats a la literatura, permet d'identificar rera els norris de cavalls 
circencs uri tipus d'individus cultes, perb que participaven de la vida 
cívica, qiie coneixen les iiengües grega i llatina i d llenguatge quotidia 
$63 freqüent. 

El tipus d'errors i d'anotacinns fonhtiques tipiques de la Ueripa 
parlada, al costat del coneixernent i de la formació de compostos i d'altres 
mots nsats a les fonts literiries, fa patent que ens trobem davant d'nn 
col.lectiu d'individus cultes que, a més, tal com corrobora el l&ic col.10- 
quid, no es mantenen aillats de la vida quotidiana i cintadana. És aquest 
un aspecte delicat qne cal tenir en coinpte en estudis especílics. Tant la 
fonetica com la morfologia i el lexic tendeixen a mostrar la parla de la Uengna 
llatina en I'antiguitat tardana, si ens centrem entre els segles 11 i I\' d.C., 
moment en el qual s'incrementa I'anotació del noms de cavalls circencs. 

La classificació dels norris de cavds circencs respon al desig de 
rcconeixer els camps de ~ignifi~ació inés amplis en que s'agrupen els 
noms. Per tal d'apropar-se, així, en la mesiira del possible, als trets 
característics del pensament de la persona que dona el rioiii. A inés de 
la distancia que ens separa del material analitzat, els condicionants externs 
i interns del mornent influiren en l'acte de donar cl nom. Ja que una 
gran quantitat d'informació historico-social i personal de I'individu es 
resurni en el mot, intenterri, a partir de la semantica del matcix, dividir 
en conceptes més generals o globals allb que cada nom expressa de forrna 
individual. Els noms representen i esceiiifiquen les diferents parts de 
l'univers conceptual, el microcosmos del món circenc. 

Abans d'exposar la proposta de classificació semantica, cal esmentar 
el tractarrierit que ha rebut aqiiesta problemitica en estudis anteriors. 
Dcs del finai del s. xix es comenci a tractar els noms de cavalls com 
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a grup homogeni: procurant establir grups que els definissin i 
diferenciessin entre ells. Friedlaender (1875) cxposa, en un discurs de 
dues pagines, a 1'Academia Albertina Fredenco Guilielmo Regimonti una 
analisi sobre aproximadament 170 noms. Les fnnts que usa eren dues 
inscripcions romanes, CII, VI, 10056 (= Gruter 341 (o 342?) i 37834 
(= Muratori 624)), el inosaic circenc de Barcclona (segons la publicació 
de Hübner 1863) i aigun altrc document que cita dins el text com Cl12 
XV, 7012 (= Fabretti 273). Ho estructura en dos blocs principals nomina 
generis masri~lin,i i nomina generisfemenini et neulrius, sense cstudi intern 
dels noiris. El primer grup és subdividii cn 10 apartats, sota els noms 
de -nomina...n, ~adjectiva . . .m,  .substantiva...., etc. Forca vegades se cita 
aquest discurs en classiiicacions posteriors (com a Toynbee, Baiil, 
Barral, ...) amb el tito1 De n,ominibus eqilorurn circensium, com si es tractés 
d'uri llarg article o d'iin Ilibre. La qiial cosa ens fa sospitar, ja que no 
es troba en cap biblioteca a l'abast, quc havia estat consultat per molt 
pocs estudiosos. Per aconseguir aquestes dues pagines de Friedlaender, 
després de biiscar-les forca temps i en diverses biblioteques, la 
bibliotecaria, Frau H. Premper, del Roinisch-Gernianisches Zentralinuseum 
de Magúricia eris les derriani a Koriigsberg i ens les féu arribar. 

Jeschunnel< iiluiune de Friedlaender- (1885) estudia cls noms de 
cavaiis de circ, de parada, de cacera, mitologics, ... grecs, sense tenir en 
compte, per classificar-los, el tipus de paraiila en qui: es trobava el 
significat. i agriipant-los segons la relació estahlerta entre els noins i els 
cavalls. Féu una descripció linial i ininuciosa dels distints significats, 
creant molts grups amb matisos constants. 

Els estiidis més intensius, pero limitant-se als norris testiriioniats a les 
deJxiones, són els de Lanibertz i de Jeanneret que datcn de la segona 
dicada del segle xs. Lambertz (1913), seguint l'index d'AudoUent (1904), 
analitzi i classifici els norris segons el seii significat, amb relació al rnón 
circenc; usa iuoltes iinatgcs i obscrvi forca les inetafores per justificar 
i explicar els mots com a noms de cavalls circencs (vid. Sica). A l'exposi- 
ció inicial defineix els nonls per tipus de paraulcs, pero després no ho 
desenvolupa a l'anotació dels grups. Va apuntar cinc blocs principals: 
un -al qual ell rio dóna norn cunjunt pero que podcin considerar com 
el nominal- format per dotze subgrups; un altre intitulat formes adjectives; 
el tercer de norns de persones; un quart de noms birbars; i el darrer 
amb noms que no entenia. El resultat final és una gran quantitat de 
grups i de matisacions. 



Quatre anys més tard Jeanneret (1917) torna a analitzar els norns de 
cavalis de les defuiones. E n  un principi observa tres apartats principals: 
qualitats del cavall, irieiiiores i noins propis. Aquesta divisió no la va 
fer sisteiiiatica i arioti cls nonis en dotze grups. 

La resta d'esiudis que han tractat els noins de cavalls circeiics no 
realitzareii una analisi sistematica de tots els noms n i  d'una part concreta 
d'aquests; uns els anoten sense referincies, d'altres els comenten amb 
més profunditat per corroborar rstudis concrets. Ruggiero (1895-1962), 
arrib rriolta breveiat i sense reierEncies de lcs fonts, apunta sis grups 
on hi anota aproxiinadainent 160 noms, sense coinentari. Toynbee (1948 
i 1973), a l'article sobre noins d'aniinals distribueix 250 noms de cavalls 
en 11 subgrups, aiiotant (1948, p. 29) que iins altres 29 rionis riu els 
sap explicar; a I'estndi de 1973, no hi ha riovetats i redueix el nombrc 
de noms; a vegades dóna la reierencia i d'altres no. 

T2'exposició rnés reflexionada: malgrat que no era el tema de recerca, 
fou la de Saloinonson (1965), realitzada per corroborar la seva hipotesi 
i cstudi sobre les imatges que acompanyen I'ariorrienat iiiosaic dels cavalls 
de 1'Antiqu~arium de Cartago. Reurií un total de 145 noms de cavalls 
circencs anib les referencies; cls va distribuir en cinc grups segoris el 
contingut scinintic i depenent de les imatges del rnosaic. Al text (p. 84) 
anoinena els grups: color i caracteristiqiies físiqucs i psicologiques, món 
divi i rriitologia, activitats huinancs, noms d'animals i noms geografics 
(de ciuiats, ...). A les notcs cls distribueix amb a lyna  variani, afegint un 
grup de iioins de victoria (p. 87 nota 1). 

Balil (1962) i Barra1 (l973), en comentar els noins dels mosaics circencs 
de Barcelona i Girona, es referiren a la classiiicació dc Salomonson, 
comeritarit alguna possible inodificació. ICeller (1980) anota uns 4.00 noms 
dc cavalls dels quals, segons afirr~ia (p. 256-257), la inajoria són circencs 
tant d'orient coin d'occident. No dóna referkncies exacies ni traducció. 
Agrupa els noms en 12 apartais: al priincr hi agrupa mots de tres, qiialre 
i cinc síl.labes, després sepeixeri noiris de victoria, de déus, d'herois, 
d'origen noble, geografics, d'animals, femenins, ..., i acaba pel de les 
característiques propies. 

Pel que fa a la nostra proposta classificatbria, ha estat rcalitzada sobre 
un total aproxiiriai de 562 nonis partint de la base, evident, que la realitat 
i la seva representació per sigries, paraules i significats no esta formada 
per linies divisories determinades ni irifranquejables; tainpoc s'estableix 
una jerarqiiia clara entre cls valors i els seus distints aspectes. Aixi dorics, 



partint de la diversitat de signiiicals, segmentar els noms cn sutigrups 
i inatisos diferents, dificulta d'establir uns grups més amplis de significaciú 
on quedin inclosos els diferents conceptes exprrssats pels noms de cavaüs 
circencs. Coin en tota classificació semantica, cntre els rriots s'estableixeii 
relacions diiercnts i creuades entre noms inclosos en diversos conceptes. 

La premisa quc regeix la classificació dels noins de cavalls circencs 
és que l'equus circensis és el ceritre del inicrocosmos. Per tant, els grups 
classificatbris i els noms con1 a unitats bisiques de significació cs mouen 
al scu voltant i destaquen de diverses maneres les qualitats i les carac- 
teristiques especials d'aquest animal. En uii segon terine queda I'indivi- 
du com un condicionant irriportant i imprescindille, sense el qual* 
evidentment, no existiria el norii. Lna qüestió que cal tenir prcsent tarrib6 
Cs que el norri era donat al cavaii de pctit, per tant., encara no era vencedor. 
D'aqucsta nianera, el valor més fort que qucda destacat en aquests noinés 
és el desig de bona surt. El norri -es  remarca de foriiia directa o indirecta 
en la inajoria d'eii- era un elerrient mis per propiciar la hona sort. 

Els griips de classificació queden resiiiriits en sis coiiccptes (vid. llista 
classificatlria): Aspecte, Taranni, Dcstresa: Origen, Afecte i Expectatives. 
Aqnests reuneixen tutes les formes en que s'han qualificat als cavaiis 
circencs, subdividint-se al seii torn en grups inés reduits dels qiiais noinés 
anotein els més destacats, ja que el nombre de inatisos i la diversitat 
de qualificació pot ser infinita. Per aquest rriotiu, quan una quaiitat és 
destacada noiiiés per un o dos noms no herri establert un subgrup 
determinat -acabaricin tenint tants suhgnips coin nornc sinó que els hein 

~ ~ 

agrupa1 de forma generica directaiiient sota la denominació del griip ampli 
anomcnat .Altres8 per diferenciar-los. A l'apartat anoinenat mSignilicat 
diibtós o desconcgut- s'agriipen els noins que de irioment resulten dc 
difícil corriprensió. 

El total ayroxir~iat de noms documentats a I'occident roina és de 562 
difererils (51 rlels qiials són incoiiiplets: a part ii'hi ha 43 duhtosos), dels 
aproximadament 1.100 testimonis (on alguns ayareken repetits). En cl 
moment dc realikar la classificació cns he111 vist. ohligats a situar alguns 
noms en dos 11 tres camps seinintics, la qual cosa desvirtua, en certa 
nianera, els tants per ccrits. Cal tenir preseiit, pcr tarit, en la lectura 
del qiiadre adjunt, que 143 noms estan repetits. 

Dins lAspecte s'agrupen noins que descriuen: color, taques, beilesa, 
movirrient. i alcada. Són tots aqiiells que recorden alguna de les parts 
corporals de l'aniinal, nu relacionades ainb la seva actitiid o forma de 



ser. Amb el conjunt d'aquests riorns s'arriba a destacar des de la part 
més pctita del cavaii (vid. Peciolus) fins a un concepte més anipli (vid. 
Pretiosus). 

Algrnp anomenat Taranni destaca: indomabilitat, docilitat, impetiiosilat, 
expressivitat, aiegria i tranquil.litat. Descriiien I'aclitud: el caricter de 
I'aninial, reflectit al seii comportamerit. La indomabilitat i la docilitat 
són els dos aspectes més recordats i es relacionen en certa manera amb 
els del grnp de destresa, pero de forma indirecta, ja que el primer que 
cs vol expressar és la caracteriologia del cavaü. 

Al grup de Destresa apareixcn més remarcades les característiques: 
rapidesa, forca, guiatgc i agilitat. Aquests destaqiien o desitgen que el 
cavall tingui les qualitats necessiries rriés iiiiportants pcr afrontar una 
cursa. Per aquest motiu: el subgrup de rapidesa és el que presenta més 
exemples de noms ja que era una de les espcciaiitats dels cavds de cursa, 
així com la capacitat de giiiar els altres cavds cap a la victoria. 

Dins el grnp anomeriat d'0rigen dcstaquen els subgrups: fa~riiliar, diví, 
reiai i etnic. Aquests noms quaiifiquen el c a v d  per I'origo, real o figurada, 
que se'ls atrihueix; familiar si ha nascut a la quadra o se'l reconek com 
a pertanyent a un iinbit molt proper al possessor, diví perque essent 
Martius mnstri les inatckes qualitats, en senlit fgurat, del seu hipotetic 
eprogeriitor~, i Ftnic perque recordarit un poble, Galata o Gaetulus 
s'esperava, en sentit simbolic, que el cavaii mostrés les característiques 
més destacades dels individus que en formaven part. 

Hem anomenat Expectativcs els subgrups que expressen: victoria i bons 
auguris. Reunei* els noms qiie d'una forrria directa desitgen la victoria 
i la hona fortuna per a i  seu cavd.  Aquest concepte també esta immers 
dins el significat d'altres noms inclosos en ~ T I I P S  precedcnts, pero en 
aquells s'expressa d'una forma seciindiria. 

El grup d'ilfccte agrupa dues modalitats: estima i iioarica. En aquest 
apareixen rrieriys exemples, pero gairebé tots els aitres noms inclosos en 
altres grups tan~bé expressen l'afecte del propietari pel cavall. 

Dins aquests grups classificatoris queden reunits tots els noms de 
cavds circencs anaiil~ats, distribuint-se segons el significat qne els niots 
adopten com a apel.latius equins, independentment del valor semantic 
que els mots podien haver tingut en el seu origen. Quan es parla de 
noms de cavalls circencs, s'entenen com a noms propis, i queda relegat 
a segon terme el tipus de paraules que eren abans. Es a dir, els apel.latius 
provenen de nams propis i de paraiiles del lexic comú, pero és molt 
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important destacar que el significat originari d'aquests mots perd o 
iriodifica el seu valor quan és aplica1 a un cavaii circeric. Deixen de tenir 
el sentit primer i es converteixen en noms propis, en noms de cavalls 
circcncs. Com a tals el sigriificat canvia, especificant el seu sentit i valor 
noinés coi11 ape1,latiu de cavall, descrivint aignna qualitat o referint-se 
a l'afectc o a les expectatives del possessor. 

És per aixo que -malgrat els Iímits de la serriintica- no es pot establir 
com a classilicació seinintica una divisió grupal on apareixi la 
nomenclatura: norri de vent. nom d'armes. etc. Els mots aue tractem 
eren potser en el seu origen xnoins de ... D pero en el cas que ens ocupa 
només són noms de cavaiis circencs amb una sigdicació precisa. Dins 
la classificació que proposem, els originaris norns propis i comuns, alguns 
es dispersen dins de diversos grups i d'altres es reuneixen en la rnateixa 
espccialitat, segons cl sentit que prenen en ser apel.latiiis d'equi circemes. 

Per exerriple, els noms mitologics i de personatges llegendaris es 
distribiieixen en els diversos gnips segons l'aspecte que destaquin del 
cavail: Ganymedes destaca la bellesa, dins el grup d'Aspecte, i Achillis 
la rapidcsa, dins, doncs, el grup de Destresa. El mateix s'obewa arnb 
els noms d'anirrials: Bubalus es refereix a la rapidesa, dins el grup de 
Destresal i TigrW- ai color, dins el grup d'Aspecte. En canvi, els noms 
que eren d'armes, de vents, de rius o d'activitats humanes, gairebé tots 
s'inclouen al gmp de Destresa, uns referits a la rapidesa o a la forca, 
els aitres a i'aptitud en el guiatge, etc. Igualment, en el grup d'0rigen 
és on es reuneixen la gran inajoria de noms geografics i de pobles, per 
destacar a través dc l'origen, normalnient figurat, qualitats i aptitiids de 
l'ariimal a la cursa, pero també hi apareixen derivats de noms de déus 
o d'adjectius. 

A un altrr niveil dc significació apareixen tainbé qüestions, que cal 
destacar, internes a la classificació, pero alhora tarnbé cxternes. És la 
constant divisió del significa1 en la bipolaritat, que divideix el món, el 
microsmos, en real i sirribolic. Uns noms descriuen com és el cavaii, 
el seu aspecte i caricter fisic; els altres d o  que se n'espera. Aquesta 
divisió tambC queda reflectida a I'interior de cada grup i subgrup. Uns 
noms qualiiiquen, per exrrriple la rapidesa de forma directa, com Rapidus; 
els altres de forma indirecta coin Zephyms, a partir d'una irnatge. 

Apesta divisió respon, en certa manera, a la relació que s'estableix 
entrc la rzalitat i la paraula. Aquesta neix de la inotivació (cf. Baldinger 
1970, p. 31) que pot ser priiniria o secundaria. La primera és donada 



perla realital i la segona neix de la inctafora a través d'lina segona paraula. 
Com que se sap que molt poques paraules terien inotivació directa; cal 
traslladar-ho a l'analisi dels noms de cavalls circencs -tots serien dc 
rriotivació secundaria- unes paraules es refereixen al cavall directaiiicrit, 
les altres per mitja d'una comparaciu. 

A partir de la classificació seiriiniica podem observar coin els noms 
de cavaiis circencs de l'occident roma descriuen, en detall, com eren 
i que s'esperava dels equi circenses. Coneixern, a partir d'una lectura 
linial dels noins, el seu aspecte fisic, el seii caracter, les qualitats inés 
apreciades per a la cursa, fins a quin punt arribava l'estinia del propietari 
pel seu cavall, en quin grau es valorava la victoria al circ, com es confiava 
en I'atzar, etc. D'altra banda, en uria scgona lectiira, podem observar, 
per exemple, ainh cls noms que recorden pobles lluitadors, com Gr~lata 
o Gaetu,liu, quins conceptes es valoraven, així la valentia o la liuita 
incansat~le. Si a més relacionein en una lectiira contextiialitzada els noms 
airib el rnón on vivien, les informacions auginenten euormement. Com 
quan considereiri l'elcvat nombre de noiiis de déus de la mitologia greco- 
liatina testiirioniats en dociiinents de les acaballes del s. iv  d.c., per 
exemple Martius. 

Els temes i els suggerirrienls arrel dels noins de cavalls circencs són 
infinits. Al lCxic, al corplcs onomastic, hein esbocat en cada nom la 
inforrnaci; que se'n pol cxtreiire, a grans trets: pero aqucsta tasca, per 
dur-la a terme rnks a fons, cal realilzar-la, a partir d'ara, efectuant una 
analisi interna dels documents i, a posteriori, reflexionant sobre el resultat 
de la recerca i dc les conclusions a nivel1 de conjunt. Esperem que la 
seinantica d'aquests noiris contribueixi a aprofundir algunes de les 
probleinatiques que planteja I'estudi de l'antiguitaí tardana. 



CLASSIFICACI~ S E M ~ T I C A  DELS NOMS DE CAVALLS CIRCENCS 

TOTAL NOMS CAVAI.I,S 562 

TOTAL NOMS CLASSIFICATS 705 

NOMS REPETITS 
EN DlVERSOS C M P S  S E M ~ T I C S  143 

ASPECTE (129) 18,3% 
Color 8,93% 
T a p e s  2,260/0 
Belrsa 1,98% 
Moviment 1,70% 
Alcada 0.42% 
Musculatura 0,14% 
(Altrrs) 2,83O/o 

TARANNA (94) 13,339b 
Indomabilitat 3,12% 
Docilitat 1,700/0 
Irripetuositat 0,28% 
Expressivitat O,4Z0/o 
Alegriu 2.41% 
Tranquil.litat 0,280/0 
(Altris) 5,10% 

DESTRESA (186) 
Rapidesa 
Guiatge 
Farqa 
Agilitat 
(Altres) 

ORIGEN (123) 
Familiar 
Divi 
Reial 
Etnic 
(Altres) 

EXPECTATIVES (102) 
Victoria 
Bons auyris 

AFECTE (60) 
Estima 
Lloanca 



LLISTES CLMSIFICATORIES 

ASPECTE 

- Color 
- Taques 
- Bellesa 
- Moviment 
- Aicada 
- Musculatura 
- Altres 

- Indomabilitat 
- Docilitat 
- Impetuositat 
- Expressivitat 
- Aiegria 

DESTRESA 

- Rapidesa 
- Guiatge 
- Forca 
- Agilitat 
- Altres 

ORIGEN 

- Familiar 
- Diví 
- Reial 

- Victoria 
- Roris aiiguris 

AFECTE 

- Estima 
- Lioanca 

SIGNIFICAT 
D U B T ~ S  O 
DESCONEGUT 

ASPECTE 

Color  BRACCIATVS CORAX 
CANDIDVS COSSVPHVS 

AETHER CANDOR CROCEVS 
AIQIOQ CERVLVS CRYSIPHVS 
AVREVS CHRYSIPPVS DIAMAS 
AVRICOMVS CHRYSIPOLVS AWIPEIIQN 
BARBATVS CLARVS EBVRNVS 



EPY@PAIO2 
FLA(-uus) 
FLORIDVS 
(FOEBVS) 
[FVLIGENS Y 
GLAVCVS 
HEDERATVS 
IGNEVS 
IMBPAIOZ 
ISPVMEVS 
A A M m  
LAMPOR' 
LVCIDVS 
LVCVLENTVS 
MARGARITA 
(MAVRVS) 
MAVRVSIF'S 
MVRINVS 
MVRRti 
NIMBO2 
NITIDVS 
OCLOPECTA 
O A O X P Y ~ O Z  
PALVMB 
PERDM 
PHAEDRVS 
PHAETON 
QOINIS 
QOPQOPEO2 
PHOSPHORVS 
QOYIWIAOX 
PIROPVS 
POPYIRVS ? 
m o m o 2  ? 
PVRPVRIO 
PYIRIPINVS 
PYRALL(1s) 
PYRVS 
ROSEVS 
SIUEREVS 
(SIDONIVS) 

(SOL) 
SVPERBVS 
TVRINVS 

Taques 

AEGIS 
ASTER 
BARBATVS 
BRACATVS 
CRISASPIS 
FLORIDVS 
GEMMATVS 
LVCIFER 
MACVL 
MVCCOSVS 
NOTATVS 
OYITTATOT 
PARDVS 
IiOAYIAOZ 
SCINTILLA 
SIGNIFER 
TIGRIS 

Bellesa 

(CVPIDO) 
DECOR 
DECORATVS 
DELICATIANVS 
DELICATVS 
EVGHAMMVS 
GANIMEDES 
GIA'HYRVS 
YAKCISSVS 
PEHSEVS 
PRETIOSVS 
SPECIOSVS 
TETRAPLA '! 
TITONIVS 
VENVST 
VOLVFTAS 

Moviment 

ARGVTVS 
AVRA 
CALLIDROMVS 
CONCORDIVS 
DELICATLZNVS 
DELICATVS 
ELEGM'S 
ENACCIATVS 
EVRYBATTES 
EXACT 
(INPVLSATOR) 
INVNDATOR 

Alcada 
ALTVS 
EMIYENS 
EXCELLENS 
PELORVS 

AItres 

(ADAVTVS) 
A[E]RIPES 
AQVILINVS 
(ARAiiIVS) 
ARISTA 
ARhWTVS 
BOTROCALES 
CkSSIDATVS 
CIHRATVS 
COMATVS 
CRINITVS 
DIVES 
EVSTOLVS 
IOYBA 
ISPICATVS 
MAPI2KOZ 
PARATVS 
PECIOLVS 
PECVI,IARIS 
SALV'I'ARIS 



Iiidomabilitat 

ACEREVS 
ADAMAS 
ADANIAT\'S 
ADMETVS 
FASTIDIOSVS 
FEROX 
(IGNEVS) 
IMBER 
IMPROBVS 
INAOMITOZ 
KAPRVS 
LIBER 
LICENTIA 
LICENTIOSVS 
AIKO2 
AOYE2 
LVWS 
NIMBO2 
PYTHIPINVS 
PYROBOLBS 
SPHODRIA 
SVPERBVS 
TIGRIS 
TITAS 
VERKACLVS 

Doeilitat 

BALSAMIVS 
BLANDVS 
CONCORDNS 
EVTHVMIVS 
INNOX 
PALVMB 
PASSER 
PASSERINVS 
PERDIX 
PISTVS 

PYRALL(is) 
THELVS 
VOLENS 

Impetuositat 

INCITATVS 
PETVLANS 

GARRVLVS 
QVERVLVS 
VERBOSVS 

Alegria 

(ANIMTOR) 
DELVSOR 
DERISOR 
EVTICVS 
FAVSTINVS 
FELICISSIMVS 
FELTX 
FRVENDVS 
FRVNITVS 
GELOS 
GRATVLATOR 
HILA 
HILARINVS 
HILARWS 
HILARVS 
IVBILATOR 
I,ASCOWS 

PLAc lnvs  
SERENVS 

Altres 

AMATOR 
(AMOR) 
AlvrONfl\'S 
BACCEAVTES 
BARBARVS 
BATES 
CAPRIA 
CAPRIOLVS 
COMMVNIS 
COMPRESSOR 
DTCAEOS\WE 
IDIST?]ANCIATOR 7 

DRAVCVS 
EYANAEP 
FAMVLVS 
FYLOBACVS 
GENEROSVS 
ITiNIOZ 
INHUMM'VS 
IPERESIVS 
IWENIS 
(LENEVS) 
(AHNQN) 
LVXVRIOS\'S 
LVXVRNS 
MVLTIVOI,VS 
MYSTICVS 
NOCTIVAGVS 
rIAIZS2N 
PANCHATES ? 
IIAF'mrro2 
PERCVSSOR 
IIEPTINAE 
IIPQOYIAENZ 
PVERINA 
SECVRVS 
TEMEPAPIOX 
TYRARIS 



TYRANNVS 
VAGVLVS 
VAST.4TOR 

DESTRESA 

Rapidesa 

ABIGEIVS 
(ACCEPTOR) 
ACENA\ICES 
ACHILLIS 
A A P I M  
ilDV0LANS 
AEROPETES 
(AETHER) 
AFRICVS 
U I n l z o o r  
ALLIGER 
AQVILO 
ARCAS 
ARGVS 
M I O N  
ARPASTVS 
M T P A Z A E  
AVRA 
AVRORA 
BALANVS 
BALLISI'A 
BASILISCVS 
BORMSTENES 
BVBALVS 
CAMM[.4RVS] 
CAISACIS 
CAPRIA 
CAPRIOLVS 
CAVCASVS 
CIRCIVS 
CVRSOR 
DANWIVS 
DELVSOR 

VENVST 
VIRGINEVS 

URAVCVS 7 

DROMVS 
EOLVS 
ERIDANVS 
E\TRATI\ 
EYaPATHZ 
EVMELVS 
FOEBVS 
(FONTANVS) 
[FIRENALrVS 
FVGlTIV'VS 
[FVJLMINATOR 
i 'ANrHZ 
HARPE 
HE1,IODROMVS 
IIIBERVS 
HISTER 
ICARVS 
INACVS 
INDVS 
(ISPICATVS) 
A A M m  
LATRO 
MAVRVS 
MAVRVSIVS 
NILI'S 
OCEANVS 
OCLOPECTA ? 
OPZATOI: 
PACTOLVS 
PECIOLVS 
PCGASVS 
i'ELOPS 
PENNA 

POLIDROMVS 
PROFVGVS 
PVGlO 
RAPAX 
RAPIDVS 
RAPTOR 
XATHTA 
SAGITT 
SCINTILLA 
SICA 
ZSZA 
SPICVLVS 
SYR ACVSVS 
TAGVS 
TALVS 
TIBERTS 
TOXXOTES 
VOLVCER 
YZOZ 
ZEPHYRVS 

Guiatge 

ADSERTOR 
ANDKAKMON 
BATES 
CASTRESIS 
CONSVL 
CORYPAAEVS 
CVRSOR 
DARIVS 
DEREC'I'OR 
DIOMEDES 
DOMINATOR 
AOMINATOX 
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ELATES 
E M H N  
EVMELVS 
IOYBA 
IOYAHE 
IPPARCH\'S 
AAOMEAQN 
LENOBATIS 
MASSiNISSA 
MEMNON 
NAVTA 
NICOWVS 
OMNIPOT[E]NS 
PANTARCVS 
PATRONVS 
POELLiRCES 
PONTTFEX 
REGNA'I'OR 
SIGNIFER 
SINATOR 
TVRIFICATOR 
TYRANIS 
1"IRANNVS 
VINDEX 

ALCASTRVS 
ALCIDES 
ALCIWS 
APRIA 
(ARACINTINS) 
ARBVSTVS 
AR MATVS 
ATMETVS 

ORIGEN 

Familiar 

ADAVTVS 

EVTIIVMNS 
EVTONVS 
HERACLES 
INPVLSA'I'OK 
(INVNDATOR) 
IPERESNS 
KAPRVS 
NERVICVS 
OPZATOZ 
OYAAEM: 
PANCRATWS 
PREVALENS 
IIPOYNIKOZ 
SILVANVS 

AGILIS 
CATTA 
LYNCEVS 
PALLADIVS 
W A Z I T O Z  
PASSER 
PASSERINVS 

(A[E]RIPES) 
AGRICOLA 
AIAX 
ALIATOR 
AMAZONIVS 
ANIMTOR 
AQVILA 
AQViLINVS 

ALVMNINVS 
ALVMN'I'S 
DOMITIVS 

ASTVTVS 
ATBOKATOZ 
AVDAX 
AVGVR 
. 4 m  
CAMPVS ? 
CENTAVRVS 
COMPRESSOR 
DAEDALVS 
EVRYBATTES 
(EVSTOLVS) 
EXACT 
HELSOS 
HELLENVS 
HSSTER 
M Q N  
INHVMANVS 
IVBILATOK 
MEI,ISS 
(NERWS) 
OPIENX ? 
PANOPTIS 
PARATVS 
PATRICNS 
PERSEVS 
PRAESIDIVS 
PVLLENTIANVS 
SCHOLASTICVS 
SECVRVS 
SELMON ? 
SPECVLATOR 
TETRtlPLA ? 
THY[MODES] ? 
[VEINATOR 
(VIATOR) 

FAMVLVS 
rENIOX 
NOVICNS 



PATRICIVS 
PRIMITIVOS 
PRISCIANVS ? 
PVERlNA 
PVPILLVS 
S[EC]\WDINpS] 
ZEPOYATOZ 
TERDlACVS ? 

Diví 

CASTALNS ? 
CASTOREVS 
CELESTINVS 
Dn'lNIVS ? 
EPAF\!S 
IDEVS 
MARTnlS 
OLIMPIVS 
P A L W I V S  
SIDEREVS 
TlTAS 
TITONIVS 
VRANNS 

Reial 

BASILISCVS 
BASILNS 
CAESAREVS 
REGALIS 
REGIVS 

ACEREVS 
AEGWTVS 
AFRICVS 
AIQIOCJ 
AMAZONIVS 
ANATOLICVS 
ARMENIVS 

BABIAONIQZ 
BAETTCVS 
BAIANOZ 
BA[RB]ARIO ? 
BARBARVS 
BORMSTENES 
(BRACATVS) 
CELTIBER 
DANATIS 
W A A N O Z  
EAAHN 
(EPAFVS) 
(EPYQPAIOZ) 
CVDANEI 7 

FANESTER 
FAHlVS 
FARVS 
GAETVLVS 
G AL ATA 
rm02 
GERMANICVS 
GERMANVS 
HELLENICVS 
HELVE[TICVS, TIVS] 
(IMBER ?) 
(IMBPAIOZ) 
INDVS 
ITALVS 
KARCIDON 
KOPINQOZ 
LATINVS 
LIBYVS 
LICI[V]S 
LYCEVS 
LYDlVS 
LYDVS 
MACEDO 
MAGVRIVS ? 
MANTINEVS 
MAVRVS 
MAVRVSIVS 

MEDVS 
NORICVS 
PANHORM(itanus) 
(POMPEIANVS) 
(POMPEIVS) 
PVLLENTIANVS 
ROMANVS 
ROMVLA 
ROMVLVS 
ROMA 
SAXO 
SIDONIVS 
SIRICVS 
SYRACVSVS 
TINrEITANOZ 
(TVRINVS ?) 
TVRRENIVS 
TVSCVS 
TYKIVS 
TYRRHENVS 
VALENTINVS 

Aitres 

AnOAEIOZ 
ARACINTHVS 
AKANIVS 
AVNARA ? 
CAMPVS ? 
(CASTRESIS) 
CAVCASVS 
CERMARVS ? 
COSSVPHVS 
DRAVCVS 
EFORLZNVS 
(EPAFVS) 
EVGINIS 
EXSORIENS 
GENEROSVS 
GENTILIS 
HIRPIR'VS 



IANVARIVS 
IMBOYTPIOYZ 
INGENWS 
LIBER 
MASSINISSA 

EXPECTATIVES 

Victoria 

ACCEPTOR 
ADORANDVS 
ANICETVS 
ARCHEVS 
(ATMETVS) 
ATQVESITOR 
[BIERONICA 
CAI,I,TNICVS 
CORONATVS 
C O r n \ ' S  
EFORIrnVS 
EInONIKOZ 
(EMINENS) 
EVCLES 
EI'DOXSVS 
EXSVPERATOR 
[EXS ?]VPERVS 
FAMOSVS 
FEROBO1,S 
FRVGIFER 
F\'GITIWS 
GERMINATOR 
GLOKIOSA 
GLORIOSVS 
HEDERATVS 
INCLITVS 
INLVMINATOR 
INVICTVS 
AAYPIATOZ 
MIRAN DVS 
NICEFORVS 

NOBT1,IS 
POMPETANVS 
POMPEIVS 
ROSCIVS 
RVSTICVS 

NICOLAVS 
NICOMEDIS 
NOBILIS 
OYI'ITATOZ 
PALMATVS 
PATINTCVS 
POLIDOXVS 
POLYNICENS 
POLYSTEFANVS 
PR.4ESIDIlTS 

( s ILvm 'vs )  
THY[MODES] ? 
TVRINVS 
VRRANVS 

FAMVLVS 
FANESTER 
FARVS 
(FELIX) 
FONTMVS 
FORTVNIO 
FORTVNIVS 
FRVGIFER 
EYLOBACVS 
r u o x  

PROCESSVS GERMINATOR 
íiPO@IKIOZ HEDERATVS 
PROTEVS 
RASINICVS 
'I'KASTNICVS 
TRIVMFATOR 
J U T O R  
VICTOK 
[I'ICT]ORICVS 

Bons auguris 

ABASC(antus) 
AZTPAZAE 
[AV ?]GVRIVS 
ROTROCALES 
(CAMMIARVSI) 
(CANI>IDVS) 
DELFVS 
DEXIFORVS 
EYANAEP 
EVSEBIVS ? 
EVTICVS 

HELPIS 
(IANVARNS) 
AAYPIATOZ 
LENEVS 
LENOBATIS 
AHNQN ~ - -  

LIBER 
AOYEZ 
(J>VCIFER) 
LVCINA 
LVCINVS 
LVPERCVS 
(LVPVS) 
MAGVRIVS ? 
MAINTINEVS 
MELISS 
MENESTER ? 
MYSCTICVS 
NEREVS 
OIKOYMENH 
OAYMiiIONIKH 



OMNIPOT[F.]NS IIPQOYIAENX 
OYITTATOZ SACRATVS 
PALMATVS SALVTARIS 
P~CHA' I 'ES  ? SANCTVS 
PAiiHORM(itanus) TALVS 
PHOSPHORVS (TEMEPAPIO2) 

AFECTE 

Estima 

(ALITMNINVS) 
AMAhDVS 
AMATVS 
AMICVS 
AMOR 
(CATA) 
CVPIDO 
DIAMAS 
DILECTVS 
GEMMVL.4 
MARGARITA 
PR ETIOSVS 
PVPILLVS 
VAGVLVS 
ZhtARAGDVS 

ARISTA 
C E1,ESTINVS 
CENTAVRVS 
CHRYSIPPVS 
CHRYSOPOLVS 
(CLARVS) 
ALAnPEnON 
DICAEOSVNE 
DIGNVS 
DIVES 
(EMINENS) 
ENACCIA'I'VS ? 
ETERNVS 7 

EVDANEI ? 
E\'GINIS 
EYI IOA02  
E\' PLWM ? 
EVPROLVS ? 
EXCELLENS 

Lloanca EEIMIOZ 

( A M I  [EXS?]WCRVS 
ANDRAEMON 'IELENVS 
(AnOAEIO2)  IICLIOS 

SIGNIFICAT 1)L H T ~ S  O DESCONEGUT 

AVNAR A EVPROLVS 
N(OI,MVS IMBOYTPIOX 
CERMAR\'S MAPRAERON 
ENACCIATVS 

TVRIFICATOR 
TVKIR'VS 
VOLENS 
VOTALIS 
VRANiVS 

IIELPIS 
HIRPINVS 
INGENVVS 
(IPERESIVS) 
(ITALVS) 
(LATINJIS) 
MIKMDVS 
(NITIDVS) 
NOTATVS 
OPIENI ? 
PECVLIARIS 
PHAEDRVS 
PHAETHON 
@OINIE 
POELIARCES 
IIPAIKAAPO2 
PREATVS 
SACRATVS 
SAECLAFIS 
SANCTVS 
SOCRATES 
XQA 
SPECVLATOR 

(POPYIRVS) 
TERDI.4CVS 
VAGARFITA 



CORPUS ONO¡K&STIC 



El corpus onomastic esta forrrrat pels noms de cavalls circencs citats 
per ordre aifabktic. Aquests responen al buidat dels testimonis onomistics 
equins anotats a la documentació reunida a la aRelació de fonts 
documentals.. Així, després de cada nom apareix en cursives el o els 
testiirionis i entre parentesi el cas en que esta anotat, e1 tipus de document 
on apareix i el número que aquest darrer té dins la eRelació de ionts 
documentals.. 

L'analisi del inot en ell mateix s'estructura, sense unes fronteres 
marcades ni infranquejablcs, tenint en compte quatre aspectes principals: 
l'etimologia i la significació o semantica, els paral.lels onomaslics, els 
comentaris d'estiidis semantics d'altrcs autors i la interpretació i definició 
final del mot com a norn de cavaii circenc. 

La lectura del significa1 #un mateix mot s'ha fe1 -a petita escala- 
diacrbnica i sincrbnica (sempre que fos possible i necessari o enriquidor). 
Per una banda, és Útil saber els diferents matisos i sentits que prcn un 
iiioi al llarg del temps; i per l'altra, sempre que era possible si coneixíem 
la data aproximada dels testimonis, s'ha intentat donar o coneixer el 
significat dins del context histbric concret. Moltes vegades, la coinparació 
anlb exemples concrets del rrrot dins el Iexic comú és la font principal 
de comprcnsió, molt Uigada al scntit etiinolbgic del mot. 

L'onomastica pcrsorial l'hem utilitzada coin a element referencial i 
coinparatiu, anotant l'aparició de pard.lels onomastics, com a informació 
sovint útil per a delirrritar un espai geografic i cronolbgic coricrct. Hem 
assenyalat: quan era neccssaria la informació sobre apel.latius d'altres 
animals: gossos, rates, ossos, ... o ocells. 

El buidat dels estudis on es realitzaven classilicacions d'alguns del 
noms ha estat sistematic. Quan no s'anoten les opinions dels diversos 
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estudiosos (Friedlaender 1875; Jeschonnek 1885; Lambertz 1913; Jean- 
neret 1917; Toynhee 1948: Id. 1973; Salomonson 1965) és perqu; o 
bé no el comenten (hi ha forw noms que rio han estat comentats), o bé 
no planlegen problemes o no aporten cap aclariinent. 

La interpretació del mot com a nom de cavd  intenta ser breu i 
esclaridora, comprenent el signilicat del inot i exposant el seu sentit com 
a noni de cava11 teriint present el context circenc, i corn a font i objectiu 
principal el cavall. Tota l'analisi esti en funció d'arribar el més proxim 
possible al matís del mot restringit al r r i h  contextual circenc i de I'equus 
de cursa. Amb la informació recollida en i'estudi descriptiu preceden1 
pudein sospesar i comprovar els distints sentits, juntament arrih el context 
-que se'ns mostra amb totes les limitacions- imrrizdiat. L'analisi 
minuciosa de cada noin facilita la seva classificació en distints camps 
de significació o de descripció. 

Al final de cada analisi s'anota el carnp de significació al v a l  pertany, 
mostrant cl mot dins un p u p  seinintic més ampli que queda exemplificat 
a les iiistes classificat6rieu. D'aquesta manera és el nom concret que 
resumeix una petita part d'una realitat més amplia i és immers i lligat 
a d'altres noms que, entre elis, exposen les diferents parts d'un mateix 
cosmos que gira al voltant de i'equus i que té con1 a font única -per 
a explicar els interessos dels individus relacionats amb el circ- i bisica 
d'inforinació directa el norn de cavd  circenc. 



Abasc(anto) (abl., honorif., doc. 177). 
D'dpámavLos (pamalvo), qiliure d'encantament o malefici~ (dpúmavLos 
injascinabilis, cf. Gloss. vol. 11, s.v.). Fou un conegut antropbnirn grec 
(cf. Pape-Benseler, s.v.) testimoniat sobretot durant el segle 11 d.C., també 
durant el 111, pero amb menys freqüencia (cf. LRPN, vol. 1 i 11 s.v.); 
igualment, fou utilitzat com a nomen i corn a eopomen (cf. R L L ,  s.v.; 
rnolts noms d'esclau, cf. Baumgart 1936, p. 17). Com l'unic testimoni 
que tenim d'aquest nom es troba abreujat, podríem pensar per exemple 
en &/3arn&vo5 .iliure d'enveja.. Pero el gran nombre de cognomina 
Abascantm (vid. més arnunt i Solin 1971, p. 5 5 ,  68 i 111; 1982, 
p. 844) i, el pard.le1 circenc, I'auriga T.F. Abascantus (CIL VI, 8628) 
4 s  freqücnt trabar noms usats tant per a aurigues com per a cavaiis 
(vid. PoZystefanus)- sernbla que confirmen aquest desenvoluparnent com 
el inés possible. Friedlaender (1875, p. 3) l'anoti al grup de nomina 
virorum graeca. Larnbertz (1913, p. 112), fiant-se exclusivament en el 
sentit del mot, opina que era un nom per donar bona sort al propietari 
de la quadra iinpedint que els contrincants li fessin maleficis. Abascantus, 
coin a nom de cava11 circenc, podria referir-se al  propietari de la quadra, 
com a origo, pero el contingut semantic del mot és parlador dins el context 
on es troba immers. Aixi doncs, en sentit figurat, aquest nom iiripediria 
que els maleficis -realitzats pels contrincants, com es comprova als 
forniularis de les defuciones, vid. per exemple docs., 216 i 229 cara B, 
i Epajus- afectessin i'animal i, per extensió, el protegissin (vid. Vindex) 
ajudant-lo en la cursa cap a la victoria. 
Expectatives. Bons auguris. 



ABIGEIVS 

Abigeio (abl., funer., doc. 180 x 4). 
~Lladre., alladre de bestiar., derivat d'abigeus (d'abigeo) (cf. ThLL, s.v. 
i Ernout-Medlet S.U. ago), pel sufix -iru segurament. per marcar que es 
tracta d'un ape1,latiii (vid. Euentius) enfront d'abigeus. Abigeius s'usi més 
en epoca tardana, pero convivien les dues formes; així abigeus apareix 
a partir de la segona meitat del segle rr d.C. i inici del ri r  (Ulpii, Digesta 
lustiniani, 47, 14. l), un poc després que el testirnoni que ens ocupa 
(datat per consolats: 122-131). Lambertz (1913, p. 113) comenta la 
inetafora de rapidesa que es produeix entre el sentit comú del mot i 
la seva aplicació a l  cavau de cursa. Abigeius, com Lalro o fins i tot. com 
Delusor o Arpastus, incidia en remarcar la velocitat d'un ~professional= 
del circ. 
Destresa. Rapidesa. 

ACCEPTOR 

Acceptore (abl., honoríi., doc. 178, fiiner., doc. 181), Acceptore(m) (ac., 
defixiones, docs. 224, 234). 
*El que rep o pren. d'accipio (cf. ThLL, s.v.); utilitzat, sobretot a epoca 
tardana, coin a deformació per etiniologia popular del nom d'ocell 
accipiter, (d. André 1967, p. 7, 9 i 19). Ruggiero (cf. s.v.) I'entengué 
derivat pel sufii -or, com docil: per acceptare iugum. Lambertz (1913, 
p. 112) anota que cra un substantiu verbal estrany, pero que si es tractava 
d'una forma vulgar d'accipiter l'incloia entre els noms d'aniinals. Podein 
pensar que aquest apel.latiu qualificava el cavall, en sentit metafbric, per 
coinparació entre les quaiitats de rapidesa d'aquests tipus d'ocells (Pastor) 
ainb les de l'equus (cf. Jeanneret 1917, p. 92 i Kelier 1973, p. 258). 
Accep~or, pel seii significat etimologic, era qui accipit uictonam (vid. 
Gratulator), és a dir, el vencedor. 
Expectatives. Victoria. 
(Destresa. Rapidesa.) 

ACCE[---] (horioríf., doc. 177). 

Segi~rainent es tracta d'Acceptor (vid. aquest). 



ACENAVCES 

Acemuce (d., defiio, doc. 211). 
Segnranient respon a un crcuament entre acenaces i caucem, de signilicat 
seiriblant, denominant, ja a epoca tardana, =espasa=. El primer d'acinaces 
era el nom d'una *daga: sabre curta (vid. Canacis), d ' d ~ i v á ~ ~ ) ~ ,  préstec 
de i'irania (cf. Chantraine, S.V.), i cl segon és un hipax, possiblement 
del mateix origen que l'anterior. Tots eiis apareixen a les Gloss. entesos 
com filadii~s, sense inatisos: caucem a V 494, 33, acenaces a N 477, 
33 i acinaces a V 339, 26. Dins I'onornistica, el paral.lel niés proper 
és un lieó de Caracal.la citat per Cassi Dió, 79, 7. 2, anarnenat cíirivá~qs 
(cf. Toynbee 1948, p. 27, i Jordan 1988, p. 132). Acinauces, com Sica 
o Pugio, es referia a la ra~idesa de Vanimal* per i~ietoniinia amb la velocitat 
de I'arma en t d a r  cl vent. 
Destresa. Rapidesa. 

ACEREVS 

Acereo (abl., honorif., doc. 178). 
=Pur, íntegre", ~ ' Ú K E ~ ~ L O S  (inonoftongació del diftong; cf. Viinanen 1982, 
p. 74 $59). El trobem testirrioniat amb aquesta grafia coin a cognomen 
(cf. ThLL s.v.; Soliri 1982, p. 726). Lambertz (1913, p. 114) pensa que 
no hi ha res &lid per interpretar i que les possibilitats són dues: un 
íis vulgar dcl mot grec U~vplog o bé ~ ' Ú K E P ~ L O S .  Friedlaender l'inclougué 
al  grup dels adjectiva graeca i Jeschonnek (1917, p. 45) entrc els noms 
de Iloarica. Acereus, com Euggnis, qualificant el cavall en general, evocava 
l'origo de -pura sanp,  pero descrivia alhora la seva actitud i beilesa de 
moviments. 
Taranna. Indoinabilitat. 
Origen. ~ t n i c .  

ACHILLIS 

Achillis (nom., contorniat, doc. 80) i, Xirqñ[A/eÚq (nom., defixio, doc. 194), 
AK~M.EZD~~S (nom., defixio, doc. 195), 'AX(]w~ús] (defLTio, doc. 196) i 
'A~qM.[eúq] (defixio, doc. 197). 
L'heroi recordat corri a gran corredor, que escollí viure poc temps pero 
amb gloriosa victlria. Forca vegades testiinoniat com a nom d'esclau i 
d'altrcs individus amb les foriiies Achilleus, Achilles, Achillú i k1Meúq 
(cf. Baumgart 1936, p. 54; Pape-Benseler, S.V.; Solin 1971, p. 20.1; Id. 



1982, p. 464 i 466). En el món circenc, Achill (doc. 178= CIL VI, 10056) 
apareix com el nom d'un possessor o #una quadra (fou identificat en 
un principi com a norri de cavaii (vid. liista de noms que no són de 
cavalls circencs). Aquil.les era considerat -per exemple, ll.liada, 23. 93- 
com el dels peus iieugers (vid. Aeropetes); cal pensar que el propietari 

- - 

en posar aquest nom desitjava que, en sentit f i r a t ,  el seu equus circencis 
s'assemblés a aquest gran heroi ripid, vaient, incansable i Uuitador. 
Destresa. Rapidesa. 

Adamante(m) (ac.. defiio, doc. 219) i vid. L.]amante. 
Testimoni dubtós, Audoiient (1904, núm. 279, 1. 11) anoti Diamante, 
comentant (id., p. 388-389) que podria correspondre a Adamante (vid. 
Diamas). 
sIndomable= d9á6ápag (de Sapáw .domar.), perla partícula a- que expressa 
privació o irripossibilitat de dur a terme l'acció verbal; significa també, 
.diamani= (vid. Diama). Per etimologia popular, podria confondre's amb 
el participi d'adamo (formes de present poc utilitzades; cf. Ernout-Meillet, 
S.V.). Audollent (1904, 11-79? p. 389) anoti: aDiamante(m) = 

Adamunte(m)? ex gr. 'ASupaq, rufallor, vitmtumne cum adamantem ex 
adamo.. Hi ha testirnonis de nomina i cognomina (cf. ThLL, S.V.). Toynbee 
(1948, p. 27) el traduí per =Cast-Irons. Lambertz (1913, p. 111) el posa 
com a nom d'objecte el classifici entre els apel.latius que denoten 
estimació cap a l  cavall. Com Adamatus, Adamas descrivia el temperainent 
de l'animal, mitjancant el record de duresa i puresa salvatges. 
Taranni. Indomabilitat. 

Adamatu (abl., inosaic, doc. 9), Adamatu(m) (ac., defiiows, docs. 215, 
216, 222, 223, 224), A[d]amat[u(m)] (de&o, doc. 218). 
.Invencible, indomable-, d'áSápazo5 (cf. Ennaifer 1983, p. 823 nota 32), 
amb la mateixa etimologia que Adamas (vid. aqoest). Lambertz (1913, 
p. 112), Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 28), el classificaren 
entre els noms que qualifiquen el cava11 com el preferit (consideránt 
que ve d'adamo: =el que és estimat apassionadament=). El participi perfet 
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d'adamo seria sinonim d'Amatus. Adamatus, en negar I'acció de 6 a ~ á ~ o  
%domar. per la partícula d., destacava les qualitats d'un cavaU salvatge 
-rapidesa, fúria. fogositat, tan útils a un cavall circenc (vid. Adamas). 
Taranna. Indomabilitat. 

ADAVTVS 

Adaatr~s (nom., defino, doc. 198). 
Per adauctus (sirnplificació del grup -ct-)(d'adaugeo) =el que és augmentat, 
crescut.. Fou un conegut cognamen d'epoca imperial d'individus humils 
(d. ThLL, s.v.) també testimoniat al s. IV d.C. (circa 303), per exemple 
un magister martir sota Dioclecia (cf. PLRE, vol. 1, S.V.). Lambertz (1913, 
p. 112) i Jeanneret (1917, p. 92) relacionen el mot amb t p ~ 8 p a ~ ó ~  zadquirit 
de nou, nous, el primer afirma que es tractava d'un nom adquirit un 
cap l'animal ha arribat a la cavallerissa, i el segon l'entengué com un 
apel4atiu que destacava el preferit del propietari. Toynbee (1948, p. 27), 
en canvi, l'anoti en el grnp de noms de caracteristiques fisiques, pcr 
la mida. Adauctus es referia al cavali educat (vid. Alumnus) a les propies 
padres  (vid. Serua~us). 
Origen. Familiar. 
(Aspecte. Altres.) 

ADMETVS 

Admeto (abl., funer., doc. 185). 
-Integre*, =indomable., d3bi6p~lrn~, usat com a forma poetica en iioc 
d'á6d~mos (vid. Adamatus); txobem aquest adjectiu referit a cavalls a 
IlJiada, 23. 266 i 289. Fou usat com antroponim tant en grec com 
en Ilati (cf. LCPN, vol. 1 i 11, s.uu.; Solin 1982, p. 455), forca testimoniat 
al  segle 11 d.C. coincidint aixi amb el docuinent que ens ocupa (final 
del s. I d.C.). Admetus, rei de Feras, fou pare d'Eumelus (com Pelops 
de Chrysippus o Daedalus d'lcarus, vid. aquesb). Es coneixen nomina 
seruorum i. cognomina de lliberts (cf. ThLL, S.V.).  Toynbee (1948, p. 28 
i 30; 1973, p. 179) l'inclogué entre els noiris de déus i herois; en canvi 
Friedlaender (1875, p. 4) entre els nomina virorum graeca. Admetus 
recordava l'heroi, pero, per sobre de tot, descrivia l'actitud esaivatge~, 
ferotge i fogosa (vid. Adamatus), tan especialinent apreciada en els cavails 
circencs (vid. Anicetus). 
Taranni. Indomabilitat. 



ADORANDVS 

Adorandus (riorri., iiiosaic, doc. 7). 
*El que ha de ser celebrat, honorat. (d'adoro). Segons Toynbee (1948, 
p. 28 i 32), quc tradueu com .Angel. (?) (&gel., pero popularment 
=cava11 blanc., apagas) és un epitet afectiii (vid. Turijcator). Hem 
d'entendre aquest mot amb el sentit que s'exposa a Gloss. V 163: 2 adorat 
triumfat laudat, que corn s'afirma a ThLL (d. S.V.): cuidetur subesse 
priscum uerbum a quo et adorator et adoria nata esse possuntm. Aii 
doncs, Adorandus havia de ser recordat per les seves victbries (cf. Gloriosa) 
corn a -vencedor., corn *el que triornfa~. 
Expectatives. VictUria. 

'A6piag (nom.: defi:S doc. 195). 
És el norn del mar ddriitic., del riu, d'una ciutat de Picenum i de 
Venecia. Lambertz (1913, p. 107) i Salomonson (1965, p. 86) l'inclogueren 
entre cls noms geografics. Es pot relacionar amb Oceanus i d'alguna forma 
també amb qrrhenus, pub, subretot, corn hidrbnim, s'edableix la 
metonimia entre la iorca i la rapidesa dels fluvials amb la del cavall que 
duu aquest nom. 
Destresa. Rapidcsa. 

ADSERTOR 

Adsertore (abl., honoríf., doc. 178 x3). 
-Dcfcnsor. (d'adsero). Tou usat principhnent a l  lienguatge juridic assertor 
libertatis 4libertador o protector- (vid. Vindex), tambh aplicat a Mars, 
Hercules ussertor (cf. Ernout-Meillet, s.?].). Friedlaendcr (1875, p. 4) I'anoti 
al gmp substantiva /,atina in -tor. Lanibertz (1913, p. 1 1  1) opina que 
era un nom que oieria protecció i defensa a l'a~iriga i a la factio a la 
sortida el dia de la cursa. En el context circenc es pot entendre corn 
*el vencedor., pensant en =el defensor (de lo victoria). sentit ja utilitzat 
per aquest rnot (cf. Ox.Lat., s.?].). 
Destresa. Guiatge. 

ADVOLANS 

Aduola(nte) (abl., honoríf., doc. 177). 
%El que vola cap a* (d'aduolo). Es conegut com a cogmmen (cf. Kajanto 



1965, p. 357). Marcial 5 :  24. 6 recorda un gladiador anorrienat aixi: Hermes 
cui cadit Aduolans. 1 Ovidi 'Instia 5. 10, 19-20 cum minime credas, ut 
a i ~ i ~ i s  densissimus hostú-l aduolat et praedam uwi bene uisus a&, usa 
el verb, en sentit inetafbric aplicat a homes. Lamberta (1913, p. 111) 
i Soynbee (1948, p. 27: -Wings-) l'iriclogueren entre els que denoten 
rapideüa. Aduolans era aplicat al cavaii per la seva velocitat en la cursa 
(vid. Volucer). 
Destresa. Rapidesa. 

AEGIS 

Aegis (nom., ungüentari, doc. 37). 
D'alyis, -ISog aegida., =escut amb peli de cabra* portat per Zeus i Atcnea. 
Friedlaender (1875, p. 4) I'anota a i'últiin gmp, nomina generis femenini 
et neutrius. Com Chiysaspú, debia referir-se a una marca al pel del cavaii 
o bC, en sentit metafbric, l'eguus esdevenia un escut protector (vid. 
Adsertor) i, per tant, propiciatori dc la bona fortuna. 
Rons auguris. 
Aspecte. Taques. 

AEGYPTVS 

Aegypt(o) (Al., honoríf., doc. 177), Aegypto (abl., honoríf., doc. 178, 
funer., doc. 184); Egyptu(mj (ac., defiio, doc. 235) i Aiyumov (ac., 
defiiones: doc. 205, 208). 
eEgipte* préstcc d5Alyuma<. Egiptus per Aegyplus, vid. Eolus. Igualment, 
fou norn del Nilus i del liegeridari rei germi de Danaus (vid. aquest). 
És conegut a l'antroponimia (cf. Solin 1982, p. 621). Friedlaender (1875, 
p. 4) I'anoti entre els nomina virorum graeca. Larribertz (1913, p. 107 
i p. 108), Jeanneret (1917, p. 93), Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) 
i Salomonson (1965, p. 86) l'inclogueren al grup de noms geogrifics 
o epAriims. Aegyptus recurdaua, en sentit genhric, la terra on es venerava 
el Sol (vid. aquest), i d'on provenien els obeliscs. No calia que revelés 
l'origen real dc l'anirrial perquk forca vegades cls nonis de cavaiis refereiits 
a indrets geogrifics s'entenien en sentit simbblic per destacar alguna 
particularitat del iioc concret (vid. Caetulus). 
Origeri. Etnic. 



A[e]ripes o A[../lipes? (nom., iiuerna, doc. 158). 
Aeripes, pedis, .el que té peus de bronze., compost descriptiu pels suhs- 
tantius aes, aeris mbronze-, forca productiu com a primer terme de coin- 
postos poitics (vid. floctiuagus), que tradueix ~aArí6 (cf. Ernout-Meillet, 
s.v. aes, aeris), i pel substantiu pes, pedis, speuss; tradueix, per tradició 
(cf. ThLL, S.V.), xah~ónovq .=de peus o ferradures de bronzen, =infatigable=. 
Per etimologia popular -confusió aes per aer- s'ha iden-tificat aquest 
mot com saeripidem (uel aeripidem) uelocem~, (cf. ThLL, s.v. aeripes), 
squasi aerios pedes habentemm (cf. Forceilini, s.v. aeripes)(vid. Aeropetes). 
Aeripes denominava el cavaii, en seiitit simbhlic, de potes fortes i resis 
tents, potser per alguna marca de color distint a les potes del cavall. 
Aspecte. 
(Destresa.) 

AEROPETES 

Aeropetes (nom., vidre, doc. 38). 
Del grec á~pon6rq5, ES (de n6zo(ra~), =el que flota o oneja en l'airen, -el 
qne volas; és testimoniat només dues vcgades com adjectiu a Horapol 
(2. 24; s. iv d.c.('?)) i a un papir grec (cf. Liddell-Scott, S.U.). Sembla 
que no cal pensar en á ~ p o n ~ t e <  (de n h w )  scaigut del cel* encara que 
es relacionaria amb els voladors, i amb la rapidesa. Friedlaender (1875, 
p. 4) I'anota al grup aújectiva p e c a ;  Lambertz (1913, p. 111) entre 
els noms de rapidesa com Toynhee (1948, p. 27), aquesta assenyalant 
~Aeropetes or AerLpes ~Treading-on-Air-. Aeropetes, com tots els Vranius 
i cls noms d'ocells, expressava, en sentit metaforic, la ííeugeresa (vid. 
Achillk) i la rapidesa de l'animai en la cursa (vid. Volucer). 
Destresa. Rapidesa. 

AETHER 

Aether(e) (abl., honoríf., doc. 177). 
-El ~el. '(~réstec culte d3alOep; cf. Ernout-Meiüet, s.v.). Com a nom d'un 
cavaii simbolitzava, d'una banda, el color del cel; a s  el classifici 
Jeschonnek (1885' p. 38) V a n  descrivia els noms que sub albo colore 
haec sunt nomina repetita~; d'una aitra, la lleiigercsa i per tant la rapidesa, 
opció perla quai es decautaren Lambertz (1917, p. 111.) i Toynbee (1948, 
p. 27). A la mitologia, Aether era de foc, com el Sol, i pare de Zéus. 



DE NOMlI\'IBVS EQVOHVM CIRCENSIVM 

La literatura és enormement rica en epítets per aquest mot que 
coiricideixen arnb noms de cavaiis circencs: Omnipolens, Nihdus, Ceruleus, 
Candidus, Clarus, Altus, Igneus, per citar-ne alguns (cf. ThLL, S.V.). Aether 
seguramcnt descrivia el color del pkl de l'equus. 
Aspecte. Color. 
(Destresa. Rapidesa.) 

AFRICVS 

Afncu(m) (ac., dejkio, doc. 234). 
.Africi~, =d'Afncam i el vent q u o d  a6 Afia spirat. com assenyali 
Forcellini (cf. S.V.). Segons les Gloss. 11 361, 50 es tracta del A@; així 
el descrigué detaladament Isidor, Etym., 13, 11. 9: Afnclls a propria 
regione uocatus; in Afnca enim initium Jandi sumit. Jeanneret (1917, 
p. 93) i Salomonson (1965, p. 86) el classificaren entre els noms geogrifics. 
Aficus recordava la rapidesa de l'animal, tan atribuible, per metonímia, 
al vent, com, en sentit simbolic, per les qualitats circenques -de renom 
arreu- dels cavalls d'aquesta part de l'imperi. 
Destresa. Rapidesa. 
Origen. Etnic. 

AGILIS 

Agilis (nom., poesia, doc. 249) i %~LAE(~) (ac., defiiones, doc. 200, 204, 
205, 206). 
=El que avanca rapida, sigil=, *lleugern de l'adjectiu hornonini. %yiA~(~) 
per Agile(m) (vid. Derisor). Fou usat forca com a nom d'esclau a Paulí 
de Nola Epislulae 6, 3 (cf. a més, Baumgart 1936, p. 171, també com 
a nom de dona a CIL VI, 15175 (cf. a rriés, TUL,  S.V.) i com a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 248). Lambertz (1913, p. 107 i 113) l'inclogué 
entre els noms de victoria que Uoen alguna qualitat del cavd,  i Toynbee 
(1948, p. 27; 1973, p. 178) al grup de clightness and agili*. Agilis 
qualificava, en setit figurat, el c a v d  per la rapidesa i facilitat d'avancar 
.en continuitat= cap a la victoria; ja que, tal com descrivia el nom, l'equus 
gaudia d'aptituds físiques excel.lents. 
Destresa. Agilitat. 



MARTA V:\KDEK l,[SSOh 

AGRICOLA 

Agicola(m) (ac., dehones,  docs. 215, 216, 218, 222, 224), A&..]la(m) 
(ac., defiio, doc. 223): Agricula (nom., contorniat, doc. 81). 
Agricuda per Agricola, u per o@reu) possiblement respon a un fet ocasional 
per error de I'escriba, ja que aquest canvi riornés es donava en especials 
circumstancies, normalment en contacte ainb una r o anib iina s (cf. 
Vaananen 1982, #54), apareix testiinoniat a algunes inscripcions (d. 
Grangerit-Moll 1991, p. 138-139 # 205) i també anotat a Appendix Probi, 
per exernple, 25: formica wn[urmica. Conegut cornpost per ager, agri, 
ecainp, territoris i el productiu -cola (cf. Ernout-Meiüet, s.v. colo), l'arrel 
del qual indica la idea de =circular al voltant dc-. Fou un cognomea 
conegudíssim (cf. Kajanto 1965, p. 321). Lambertz (1913, p. 111) i 
Jeanneret (1917, p. 93) varen descriure el sentit etirriolbgic del inot, 
incloent-lo, el primer, al grup de noms que donen sort a la cursa i, el 
segon, entre els noma que expresscn algun valor excepcional de l'animal, 
entre els d'ofici. Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) i Salomorison (1965, 
p. 87) Yanotaren al grup d'activitats hiimancs. El sentit profund del mot 
.aqueU qui circula al voltant del ~ainp. cns transporta a la cursa de carros, 
perb també el sentit d'agrorum cultor -entes a vegades com Rilsticus, 
enfront d'vrbanus (vid. aquests)- incideix potser en la professionalitat, 
en sentit. rnetaibric, del cavall en l'arena (vid. Nauta). 
Destresa. 

AIAX 

Aiace (abl., honorif., doc. 177). 
Recorda els dos herois hoiiibrics de Salamis i de Locris, guerrers, ser- 
vidor~ $Ares; e1 primer e l  més fort i valeut després d'Aquil.les (vid. 
Achillis) i especialment protector i el segón arqiier lleuger i rapid. Com 
a nom d'animals, es coneix el d'un elefarit recordat per Plirii a Naturalis 
Historia, 8. 12. Fou usat com a cognomen o signum a CIL VI, 1138 
(cf. ThLL, s.v.; Solin 1982, p. 456), també a l'antroponimia grega 
(ci. LGPAr, vol. 1 i 11  s.^.). L'apel.latiu, dcscrivia i lloava Yanimal, en 
sentit simbblic, per metonimia, en atribuir-li les aptituds dels insignes 
herois. 
Dcstresa. 
(Afecte. Lloanca.) 



Alalon&(p) (ac., defixio, doc. 203 x 2). 
.Etíope., propiament *cara cremada-, ~negres, i el nom d'una planta. 
AiOloz& per Aethiopefm) (vid. EfinoAog). Lambertz (1913, p. 108, AlBlo$), 
Toynbee (1048, p. 29, Aethiops) i Salomonson (1965, p. 86, Aithiops) 
I'anotaren entre els noms geografics o ktnics. Aethiops (vid. Eximius) 
segurament feia referencia a l'origo -les terres d'Etiopia són banyades 
pcl Nilus com les d'Aegyptus (vid. aquests-, pero també podríem pensar 
en el color del pil de l'animal. 
Origen. ~ t n i c .  
Aspecte. Culor. 

ALCASTRVS 

Alcastrus (nom., defiiones, docs. 212: 213, 214) 
Scgurament un doblet del neologisiiie (no testiinoniat fins ara, vid. Votalis) 
alcaster (per a norri. sing. en -us dels temes en -ro-, cf. Vainancn 1982, 
#240), deriva1 d'ulces pcl s u f i  nominal -aster, astru, -u.strum (que indicava 
seinblanca al radical), que podriem entendre ainb el seiitit de =forcut*, 
*iiripeluós~, sinonim d'Alcides (vid. aquest), d'imitació de inots com 
oleaster o fuluaster (d. Vaananen 1982, #188). A ThLL (cf. s.v.) s'anoti 
com a nom de wvall serise donar cap interpretacib. Tarnbé es podria 
pensar eri uri error, tal com Lainbertz (1913, p. 114) suggerí, pcr Alcastus. 
'AAlíamdg és tcstimoniat a l'antroponimia a Imcriptiones Craecae IV 1279, 
4 (= Insc. Graec. Pelop. 1, 1279, 4), i taiubé ¿ik~a<rcog (cf. I'ape-Benseler, 
s.v.). Eri llatí apareix com a nom d'esclau Acasti~í (cf. Baumgart 1936, 
p. 54). Jeanneret (1917, p. 94) es referi a la proposta de Lambertz pero 
dubtant -a moins que ce nom soit pour Albaster par une fausse lecture-. 
Iguaiinent, es podria pensar en una mala iriterpretació d'iilcathous. No 
obstant, sembla lícit acceptar aleaster, ja quc no és estrany trobar entre 
els noms de cavds circencs hipaxs (vid. Votalis). 
Destresa. Forca. 

Alcides (nom., iriosaic, doc. 16). 
Cunegut epítct d'Hercules (vid. Heracles). Usat sovint al lkxic comíi per 
descriure éssers forts i robiistus (cf. Thll, s.v.): i a I'aritr~~oniinia grega 
(cf. LKPN, vol. 11, s.u.) i Uatina, com a nomen d'esclau i com a cognomen 
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(cf. Solin 1982, p. 458 i 1343). Lambertz (1913, p. 109), Toynbee (1948, 
p. 28 i 32; 1973, p. 179) i Salomonson (1965, p. 8586) l'anotaren entre 
els noms mitolbgics, enfront d'Ennaifer (1983, p. 824) que el considera 
amb una chrega més forta de valor profiictic. Com la rnateixa arrel 
del mot indica (vid. Alcimus) Alcides s'entén com una inetafora de la 
forca (vid. Diomedes). 
Destresa. Forca. 

ALCIMVS 

Aleimo (abl., honoríf., doc. 177). 
-Coratjós, fort, valent. ("ah~ipog). Forca usat a l'antroponímia tant grega 
(cf. LGPN, vol. 1 i 11, s.vv.) com llatina (Marcial 1, 88. 1; 5, 64. 2; cf. 
ThLL, s.v.; Baumgart 1936, p. 17; Solin 1982, p. 758, 1356). Friedlaender 
(1875, p. 4) l'anoti al grup nomina uirorum graeca, leschonnek (1885, 
p. 44) entre els de rapidesa i Lambertz (1913, p. 112) cntre els que 
iloen el cavail. Alcimus descrivia la caractcrística més destacada de l'equus 
que duia el nom; revelant el seu acaracterx. 
Destresa. Forca 

ALIATOR 

Al~atore(m) (ac., defwnones, docs. 224, 235). 
Com aleator (ja des de ben aviat apareixen les dnes formes alea = alia, 
per la tendencia de tancarnent de e i i davant de vocal més oberta, cf. 
Vainanen 1982, p. 85 #76), .jugador= en general, qui realitza l'acció 
de =jugar a daus o a jocs d'atzarm. Salomonson (1965, p. 87) inclogué 
el nom en el grup d'activitats hurnanes. Lambertz (1913, p. 111) 
considerava que el nom donava bona sort a la pista el dia de la cursa. 
Jeanneret (1917, p. 93), co1,locant-lo entre els noms que expressen un 
valor excepcional del cavall de cursa o el teinperament propi, el traduí, 
interpretant-lo ahora, per cqui porte dans ses jambes le sort du cocherx. 
Akator evocava, en sentit figurat, la forma en que el cavall es [novia 
dins el circ, arriscant i jugant amb l'atzar i la fortuna. 
Destresa. 

'RñhAoos (nom., contorniat, doc. 82). 
Originariament scobert per I'aigua~ (n.Eiada 12. 26), i més tard =el que 
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navega al mar. (Arion, s. VI a.c.; ed. Bergk, Leipzig 1882; sep. 1914- 
15, p. 79, 1. 17), o ~ h o m e  de mar, pescador. tal com apareix al s. iii 

a.c. a Apol.loni de Rodes 3. 1329 i a Cal.límac Hymnus in Delum 15. 
Ja al s. i i  d.C., Babrius 61.. 4 anota 'RhDrAwog per l,yeú~q, la constel.laci0. 
'Múlhoos relaciona de nou els noms de cavalls amb l'aigua (vid. Fontanus), 
pero principalinent destacava, en sentit metaforic, la rapidesa de tots 
aquelis aniinals que .nedavens per l'arenu del circ (vid. Camm[arusn. 

m 1 

Destresa. Rapidesa. 

ALLIGER 

Alleger, Alliger, A[lli]ger (nom., contorniats, docs. 83, 84, 88). 
Alliger i Alkger per aliger, amb geminació expressiva de la líquida davant 
la -i- (cf. Vaananen 1985, p. 1.06 i 1 ll), i amb confusió +n un dels 
testimonis- entre e i i ( v .  Corentus) =el que porta ales., =l'alat*; en 
plural, tal com destaca Sili Italic, Punica, 7. 458 sunt Cupidine alati 
(vid. Camm[am] i Cupido). Toynbee (1948, p. 27), citant eAlleger (= 
Ahcer)., l'anota al grup de caracteristiques físiques (zlightness and 
agilitp). Salomonson (1965, p. 122) citant Aliger el compara, entre 
d'altres, a ~ n b  Volucer. Alliger era Pegasus i també Phoenix; en sentit 
metafbric, cal imaginar la iapidesa de les quadrigues passibus al igek 
equorum (Poetae Latini Minores V, 65. 14) a i'arena. 
Destresa. Rapidesa. 

ALTVS 

Altus (nom., mosaic, doc. 22). 
De l'adjectiu homonim, .el que ha crcbcutv, salt. i .profund=. Altta unus 
est et mons exultm (el text que acompanya a aquest testimoni al  mosaic) 
pot fer entendre el num en sentit iigurat com selevat. o cdiví. (vid. 
Eximita); també entes com -insigne. o =noble., qualifici a homes, usat 
ja com a substantiu (cf. ThLL, S.U.). Aii Toynbee (1948, p. 27) el traduí 
per -el quc toca el ccl. remarcant que feia referencia a la mida. Altta 
com ELegaw podia referir-se a l'aspecte físic o al concepte de superioritat 
en la cursa (vid. Exsuperator). 
Aspecte. Alcada. 



ALVMNINVS 

Alumnino (abl., defizio, doc. 211). 
Sembla una anotació espontinia i inoinentinia de l'=escriptorn de la 
tauleta, ja que al  mateix document apareixAlumnus i hauria d'estar repetit 
corn els altres noms de cavalls (vid. Bates) de la mateixa tauleta, pero 
tamhé podria correspondre a un apel.latiu equi del moment. Alumninus 
6s dcrivat d'Alumnus pel diininutiu -inus (cf. Grandgent-Moii, p. 45). 
Jordan (1990, n. 3A, 1. 6) considera que es tractava #una confusió per 
Alumno. Aixo no obstant, Alu,mninus, descrivia, com Alumnus (vid. 
aquest), l'origeri sfarriiliar. del cavall, uomés amb un matis més fort 
d'afectivitat. 
Origen. Familiar. 
(Afecte. Estima.) 

ALVMNVS 

Alumno (Al., dehio,  doc. 211), Alumnu(m) (ac., dehiones, docs. 215, 
216, 218, 222, 223) i Alumnus (nom., defuio, doc. 227). 
Del sentit etimolbgic .el que ha estat alimentat, ediicab, (cf. Ernout- 
Meillet, S.U. alo), es niatisa coiri xfill~, arienm, adeixehlex i també denomina 
l'esclau nascut a la casa (vid. Famulus). No obstant, al  segle v d.C. 
-0incidint ainb els testimonis que ens ocupen (vid. De1usor)- Felix 
Marcianus Capeiia 1. 86 i 1. 26, precisament autor africi, usa aquest 
mot en sentit actiu -el que nodreix~. Per a Larnbertz i Jeanneret era 
un noni que denornioava el cavaii preferit pel propietari; igualrnent 
Toynbee (1948, p. 28), encara que cl tradui per -Nursling.; l'inclogué 
entre els epítets juganers. A1r~mn.z~ en sentit usual evocaria I'afectivitat 
del possrsor, en deslacar airih 1'apel.laliu que l'equus ha estat educat i 
alimentat a les scves quadres, pero si tenim en compte el paral.lel 
cronolhgic es pot interpretar com el cavall que gricies a les viclbries 
a u p e n t a  els heneficis de la familia. 
Origen. Familiar. 

AMANDVS 

Amandu(m) (ac.. defizio, docs. 219, 2341, Aman[.]w (nom., mosaic, doc. 
18) i vid. Amandus a la iiista de norns de cavaiis dubtosos. 
*El que ha d'ésser estimat.. Conegut cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 



DE NO~l1lNIBVS EQVOKVhl CIRCENSIYM 

360). Per a Lambertz (1913, p. 112) i Jeanneret (1917, p. 92), era un 
norn que qualificava el cavaii com el preierit del propietari. Toynbee 
(1948, p. 31; 1973. p. 179) el traduí per ~Darling. i l'anota entre els 
epítets afectius. Ennaifer (1 983, p. 824) restituint Amandius (cornentant 
Aman[.]us), l'cntengué coi11 *bien-aimen, i el classifici entre els noms 
amb valor profiiactic. Amanduz expressava principalment l'afectivitat de 
l'individu cap a l'animal. D'altra banda, ja que estern tractant de documents 
de principis del s. v d.C. (vid. Delusor), podem entendre el mot amb 
el sentit de participi present *el que estima*, prescindint de la noti» 
necessitatis (vid. Fruendus) coin acostuma a passar al ilatí tarda (cf. Kajanto 
1965, p. 94). En tal cas, l'apel.latiu es referiria al ecaracterm especialment 
afectuós del cavall. 
hfectc. Estima. 

AMATOR 
Amator (nom., mosaic, doc. 8), i veure A[..]t[..] i A(..]t[.]p&(p). 
*El qne estima. en sentit genhric i originari (nom agent, vid. Acceptor). 
A poslenon el sentit es matisa scgons la eforina. o el .com= cs realitzava 
l'acció del verb: sexuaiment, aiuicainient o d'admiració. És conegnt l'ús 
del mot coin egaiant o amaut., eilibertí., pero també el sentit afectuós 
.amorós.. Fou usat com a cognomen, poc pero arreu de l'imperi (cf. 
ThLL, S.V.; Icajanto 1965, p. 306). Per a Lambertz (1913, p. 111) aquest 
es referia estrictament a caracterísiiques sexuals de l'animal i a% el 
classifici. Amator, corn Germinator, pot desitjar la prodiictivitat fertil de 
I'equus, pero sembla destacar I'actitud afectuosa d'aquest corn a reflex 
del seu ~caracter*. 
Taranna. 

AMATVS 
Apazov (ac., defuno, doc. 209), Ama(t]ii(m) (ac., dejxio, doc. 220) i 
Amat[u](m) (ac. de*, doc. 221). 
"E1 que és estimata. (Apmov per Amu,tu,m, vid. Derisor.) Ilsat com a 
cognomen (cf. ThLL, s.v.; Icajanto 1965, p. 284). Lambertz, Jeanneret 
i Toynbee el classificareri com Amandus. Amatus expressava iin grau elevat 
d'afectivitat, més directe que Amandus. 111 morfema -to- inatisa la 
realització de l'acció verbal en durativa i acoriiplida. 
Afecte. Estima. 
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AMAZONIVS 

Amazonius (nom., defLzio, doc. 199) i vid. Am[ ....... 1. 
*Pertanyent o descendent $Amazona= (iipa[ojv~og); fou el noin d'una 
muntanya propera a la zona d'habitat de les Amazones i és testimoniat 
com a copomen i com a signum, sovint en epoca tardana (cf. m L ,  
s.v.; Solin 1971, p. 65.1; íd. 1982, p. 528). Segurament l'apel.latiu 
recordava les aptituds d'agilitat, destresa i rapidesa propies d9aquelles 
dones iiegendaries, sels genets~ més destres de la mitologia, indorriables 
i exce1,lents amb els arcs; només lferacles i Belerofont les varen vencer. 
Origen. Elnic. 
(Destresa. Altres.) 

AMICVS 

Amicus (norn., disc d'ivori, doc. 45). 
Amic., ecompanp, Sdeixeble.. Només es traba com a nom d'homes 
d'origen humil, la gran majoria esclaus (cf. T U L ,  s.v.). Toynbee (194.8, 
p. 28; 1973, p. 179) l'inclogué entre els epítets afectius. Al context circenc 
i en un equus possiblement hem de pensar en aquell animal inseparable, 
fidel i sol.lícit a les ordres del propietari. 
Afecte. Estima. 

AMOR 

Amor (nom., mosaics, docs. 7, 12, contorniat, doc. 85, defixiones, docs. 
212, 213), [.]mo[.] (defiio, doc. 214), Amore (abl., honoríf., doc. 178), 
i 'Apópa(p) (ac., defixio, doc. 200 x2) i 'A@p~(p) (ac., defino, doc. 202). 
=Amistata, -amor.; el déu. 'Apopc i 'Apwpe per Amore(m) (vid. Derisor). 
És testimoniat corri a cognomen hnmil (cf. ThLL, s.v. i Kajanto 1965, 
p. 284). Friedlaender (1875, p. 3), Larriberk (1913, p. 110), Jeanneret 
(1917, p. 95) i Salomonson (1965, p. 85) el classificaren entre els noms 
mitologics. Toynbee (1948, p. 28 i 32; 1973, p. 179) l'anota com a epítet 
afectiu. Scribenti mi dictat Amor monstratque Cup~do (CLE 887. 1 i 937. 
1). Amor, com Cupido (vid. aqucst) o Amicus, expressow l'estima envers 
el cavail, pero també evocava l'actitud afectuosa d'aquest. 
Afecte. Estima. 
(Taranni. Altres.) 
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AM[ ....... ] (moaaic, doc. 15). 

Sembla que quan fou trobat el mosaic aquest testirnoni es Ilegia. 
Actuaiment esta restaurat Am[azonius]. Vid. Amazonius. 

ANATOLICVS 

Anatolico (abl., mosaic, doc. 3). 
D'ávaoAi~ó~,  d'oricntm, testimoniat coin adjectiu en Ilatí per primera 
vegada al s. IV d.C. (cf. Teodor Priscii, De physicis, 1. 4), coincidint 
amb el testimoni que ens ocupa. La forma usual com a cognomen és 
Anatolius, que apareix amb més freqüencia a partir s. III d.c., pero també 
al s. IV i v (iguahent a grecia, cf. LGPN, vol. 1, s.v.), i no Anatolicus 
(d. ThLL, s.v.; PLRE, vol. 1 i 11, s.v. Anatolius), que potser s'usi més 
tard tal com mostra Cassiodor a Variae, 11. 35 citant un cancellario 
prouinciae samnii. Amtolicus responia a una hipotetica o real origo de 
l'animal, pero sobretot el relacionava amb la sortida del Sol per O r i e ~  
(vid. aquests). 
Origen. ~ t n i c .  

ANDRAEMON 

Andraerno(n) (nom., funer., doc. 179), Adraemone (abl., poesia, doc. 
243), i vid. Andre i Andrem. 
D'áv6palpw, dos herois, un =coronat. per Diomedes, arriba a succeir 
a Eneu al tron de Cal.lidon (cf. Grimmal, p. 138b). L'arrel grega potser 
és parladora, en sentit rnetaforic, tractant-se d'un apel.latiu de cavail 
circenc; podem recordar, aleshores, els ceníaures (vid. Centaums) i les 
aptitiids d'aquests. Segurament fou un cavail famosíssirn a l 'epo~a de 
Marcial ja que és recordat pel poeta i per una inscripció que data de 
la mateixa epoca (s. I d.C.? per l'auriga Scorpus). 
Destresa. Guiatge. 
Afecte. Lloanca. 

ANDRE (honoríf, doc. 177) 

Potser Andre(rnone) d'Adruemon (vid. aquest i el seguent), freqüent a 
partir del s. 11 d.C. la monoftongació del diftong ae en e (cf. Viananen 
1982, * 59). AixÍ els interpreta CIL VI, 33939. Cal remarcar, pero, que 
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als altres noms testiirioniats a la inscripció on són anotats aquests 
dos noma s'anota correctament cl diftong ae  (vid. Baeticus, Aethei; 
Gaetnll~s, ...). ¿Es tractava, llavors, d'un altre nom, potser d'Andre(as) 
o d'adre(mas)? 

AR?)REiM (honorif, doc. 177) 

l'otser Andrenione) (vid. nom anterior i Andraemon). 

ANICETVS 

Aniceti~s (rioiri., iluerna, doc. 156). 
D ' áv i~~ro5 ,  =invencible=. En iiatí fou poc usat com adjectii~; en neutre 
era el nom d'una eina medicinal i el de .l'anísn. És testimoniat coin 
a nomen d'hoine (cf. 0x.Lat. i ThLL, s.uv.). Les inscripcions CIL 111, 
1436, sol inuicto Mitrae aniceto hemaadio uolum soluit i CIL VII, 543 
soli apollini aniceto relaciurien, d'una banda, els dos mots anicetw i 
invictu,s, i, d'una altra, aquests amb el Sol (vid. aquest), la mitologia, el 
cosrrios i la religió (vid. Helios). Els noms de cavalls evoqueri constantment 
la cosmologia i les tradicions romanes, i, firis i tul, costums mediterranis 
(vid. Hederalusj Anicetus podia descriure el c a v d  per les victories 
aconseguides (vid. Inuictus), pero tainhé podia ser usat com amulet 
propiciatori de bons aiiguris. 
Expectatives. Victoria. 

ANIMTOR 

Animtor (rioin., dehio,  doc. 199). 
Error per Animator, -oris, squi ani~iia. derivat d'animn pel sufix -tor, com 
forca noms de cavails (vid. Regnator), normalment de mots ja existents 
al Iexic coinú. És testiiiioniat per primera vegada al segle 111 d.C. (Tertul.lii, 
Aduersus Hermogenem., 32): usat -evidentinent- amb el sentit cristia de 
.qui dóna la vida* (cf. Ernout-Meiüct, s.v., anima). Al segle 11, apareix 
recollit a l'autor africa Capel.la 1. 36, coincidint a%, ainb el docuinent 
que cns ocupa (vid. Delusor), eri cronologia i en situació geogrifica. 
Larnbertz (1913, p. 111) l'inclogué entre els que desitjaven bona sort 
a la pista. Jeanneret (1917, p. 93) I'anota al grup de noms que expressen 
un valor excepcional o un teinperaiiieiit propi. Toynbee (1948, p. 28; 
1973, p. 178) traduint-lo per -Life-and-Soul-of-the-Teairi. el classifici entre 
els que denotaven alguna característica psíquica de l'animal. Animator, 



doncs, es mostra com un inot usa1 al nord d'Africa en epoca tardana. 
Dins cl context circenc on hem d'ubicar el sentit d'Anirnator, obliga a 
imaginar l'equus circc:nsis com cl'animador., el que donava vivacitat a 
la quadriga i a la factio, tal com ho evocava Iubilator. 
Dzstresa. 
Taranrii. Alegria. 

'Anohbloj (nom., dejxio: doc. 194) i '&OLA[ .... ] (ac.: defwio, doc. 195). 
Per Apuleius. Fou iin antroponim inolt usat (cl. ThLL, S.V.; Schulze, s.u. 
Apuleius, p. 427, 453 i 458); entre aquests destaquen Apuleu Saturni 
(103-100 aC) i Apuleu de Madaura (s. 1 1  d.C.). Potser en iin principi 
era iin nom propi d'Apuliu, pero després principalinent cs recordava 
l'escriptor, tan relacionat arnb la magia i els misteris mitraics i els d'Isis 
i Osiris (pcr exeriiple Apuleu, Metamorfosis, 10. 4-5); divinitats aquestes 
invocades a Ics deruiuncs on soanoti aquest nom i tan Iligades al rnón circenc. 
Cartago fou tambh (vid. Anirntor) la residencia de l'autor, pero visqui: abans 
a Roina, ciutat on es testimonia aqiiest nom de cavall. Aquest fet no determina 
la cronologia de les defiwnes pero és una dada més a tenir present cn 
la diiicultat de datació d'aquestes (s. 11-111 o 400 d.c.?; vid. Derector). 
Origen. 
Aiecte. Lloanca. 

Aquila (abl., honorif., doc. 177, x3, defwio, doc. 199), [---luila i Aquil(a, 
une, ino) (abl., hoiiorif., doc. 177). 
D'aquila, ~iguilas; és un dels aninials que des de més antic es rclaciona 
arnb fenomens religiosos (cf. André 1967, p. 32); denomina l'estel, 
l'estemlard imperial i un tipiis de peix. O de i'adjectiu aquilus ebru, 
negre, iiiarrú. (cf. ThLL, s.v.) usat en &poca arcaica i postclissica 
(coincidint amb la datació del document que ens ocupa, 400 d.C.?; vid. 
Derector); foil poc testimoniat com a cogmmen (cf. Kajanto 1965, p. 
227). Aguila fou un antn~ponim torca usat (cf. ThLL, s.v.; Kajanto 1965, 
p. 330). Friedlaender (1875, p. 4), Lambertz (1913, p. 109), Jeanneret 
(1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) el classificaren entre 
els noms d'oceils. il'individu que posa el nom també perisava en elfuluus 
-1 ruig de les aguiles rcials- de les seves ales? O, com alguns autors 



insinuen (cf. André 1967 i Ernout-MeiUet, s.vv. aqu,ila i aquilus, contraris 
a aquesta teoria; Ox.Lat., s.v. creu que fóra probable), jes tracta -de 
l'oceli negrev, en pensar en una evolució d'aquila des de l'adjectiu 
aquilus? Ayuih era, a iiiés, un nom amb una cirrega simbblica molt 
forta. Era síinbol solar (vid. Helios), i'au de Zeus i el símbol de Roma; 
en l'estendard sempre anava per davant en totes les guerres i en tots 
els seguicis. Es podria entendre en la seva imatge la grandesa i victoria 
imperial; en aquest cas el cavail esdevindria la insígnia del poble roma 
(vid. Gentilis). Igualment, s'establia una comparació, per metonimia, entre 
les qualitatu, iísiques (valor, forca, coratge) i superiors (com a =reina dels 
ocells~), de l'aliga i l'equus que duia aquest norri, qiie com @otvig (vid. 
aquest) volava entre els homes i el Sol. També podia descriure el color 
del phl de l'animal. 
Destresa. 

Aquilin(o) i Aquil(a; one, iao) (abl., honoríf., doc. 177). 
Aquilinus, -i, de I'adjectiu hoinbnim, =d'agiiila, aquilín, (derivat d'Aquila, 
vid. aquest). Es testimoniat com a nomen d'esclaus i cognomen en epoca 
imperial (cf. ThLL, S.V.). Aquilinus, es referia tant a l'aspecte físic com 
a les característique propies de 1'Aquila. 
Aspecte. 
Destresa. 

AQVILO 

Aquilo (noin., funer., doc. 187, Iluerna, doc. 158), AquiE(one, a, im) 
(honoríf., doc. 177) i veure Aquilo i Aqilo (a la liista de noms que no 
es pot afirmar que siguin de cavalls). 
El vent que bufa del nord, també anomenat Boreas, oposat a 1'Af.c~~. 
Han aparegut algiins testimonis com a cognomen d'home a Roma i 
províncies (cf. ThLL, s.v.; Icajanto 1965, p. 338). Friedlaender (1875, 
p. 3) i Toynbee (1948, p. 29) el classificaren entre els noins de vents. 
Aquilo, corn Zephynu, a inés d'evocar lleugeresa i rapidesa de l'equus 
en la cursa, recordava la legenda de les eugues prenyades per aquests 
vents (cf. Zirkle 1936, p. 97), els poltres de les quals eren reconeguts 
per la seva velocitat. 
Destresa. Rapidesa. 
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ARACINTHVS 

Aracinl---/ i Aracinlho (ahl., honoríf., doc. 177). 
Per Aracynthus (gr. 'XpáaivBog), i per y<v (vid. Crismpis); nomen montium, 
una d'Etolia i una altra de Beocia (cf. Pape-Benseler i ThLL, S.V.). També 
es traba com a nomen i cognomen d'individus humiis (cf. a inés: Solin 
1982, p. 631). Priedlaender (1875, p. 4), entengué Aracin corn Aracinus 
i el posi com a nomina ignota el incerta. Lambertz (1913, p. 108), Toynbee 
(1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 86), el classificaren entre els noms 
geografics. Aracinthus, en ser una mnntanya de Grecia, recorda els noms 
de cavalls Idaeus o Hirpinus (vid. aquests), així com la llegenda (cf. Zinkle 
1936, p. 97 i Bermejo 1976, 302 i 304) de les eugues prenyades pels 
vents (vid. Aquilo i Zephyrus), tots ells noms que es referien i invocaven 
en sentit simbhlic la rapidesa de l'animal. Ara bé, el nom que ens ocupa 
es referia a l'origo de l'equus, pero desconeixem quin matís se li atribuia, 
potser caldria pensar en l'estahilitat o en la iorca (?)(vid. Galata). 
Origen. 

ARANIVS 

Aranio (abl., honoríf., doc. 177). 
Per araneus =aranya= (vid. Capria); o per Arranius, genlilici freqüent a 
&rica (cf. ThLL, S.V.) ,  del qual, amb la grdia Aranius, existeixen dues 
inscripcions, una a Numídia, CIL VIII, 3039, x2 i una altra, Arania, 
a Rarcino CII, 11, 6162. Lambertz (1.913, p. 109) es pregunta si aquest 
nom feia referencia al de l'animal, i coin a tal el classifici. Friedlaender 
(1875, p. 4) no arriba a cap conclusió incloent-lo entre els nomina ignota 
et incerta. A la inscripció on apareix Aranius, datada entre 95-110 d.C. 
o 120 d.C. per Gordon, trobem tant noms d'animals, Lupus o Pmser, 
com d'altres que recorden pobles o famílies, Gaetulus o Panhormitaaus. 
En altres noins del document es mantcnen les gemiuades (com Sagitta 
o Ballista), i apareix alguna alteració vocilica, així la ~nonoilongació 
Andremon per Andraemon. Potser el fet que aquest cavall sigui d'origen 
africi, tal com s'anota a la inscripció CIL VI, 37834,l. 7: AKANIO AF(ro) 
I.  ha de fer pensar que es tracta d'Arranius, ates el gran nombre d'aquest 
nom a la zona. A inés, l'existhncia de testimonis amb una sola -r- des  
taca la fluctuació grafica en l'anotació de la gerninada (cf. Monteil, p. 
84). En tal cas, era un nom que determinava l'origen del cavall. Si fos 



araneus caldria iiriaginar tina iriarca a la peii semblant a una aranya (vid. 
Aster). 
Origen. 
(Aspecte.) 

ARBVSTVS 

Arbustu(m) (ac., de$xio, doc. 235) i 'Appouaov (ac., defixiones, docs. 201 
i 20'3) i 'Ap/3[.]umv (ac., defiio, doc. 202). 
-Solid, for t~ ,  prirrier eplantat d'arbres.. Era usat com a nomen gentium 
(d. ThLL, S.V.). Pcr 'Appoumov i 'Ap/3[.]u~ov, simplificació del grup 
-st (vid. Adautus), vid. Derisor. Toynbee (1948, p. 29), segiirarnent 
obsenrant el testimoni grec 'Ap/3[.]vzov, va transcriure Arbutus .Straw- 
berry-Tree=. Larribertz, en canvi, cita els dos testimonis 'Ap/3ouozog, pel 
qual es pregunta e jamb el guarriirrient d'uri arbre?., i áp/3oznoq, entenent- 
lo com arbutum earbre maduixcra, pero no en queda convencui, sobretot 
per la relació que caldria establir ainb l'aniinal. Per a Jeanneret (1917, 
p. YO), que només recoilí Arbustus, era un qualificatiu per a la forca 
%vigoreux cornrue uri arbres. Arrel del matis semantic testimoniat a 
Tertul.lii Aduersr~s Marcionem,, 2. 29: res arbustiores coses més solides.; 
cal suposar dorics qiie arbustus, com a rninirn a partir del s. III d.c., 
pati una extcnsió del seu significat (cf. Grandgeut-Moll, 1991, p. 271, 
i ja als segles I\' i v +n cal ubicar els documcnts on es testimonia aquest 
nom (vid. Dominator i Animtorj-, potser per assimilació aml, robustus, 
entenien el mot amb el sentit de forca física, de musculatura solida. 
Destresd. Forca. 

ARCAS 

Arcad(e, io) (abl., honorif., doc. 177). 
Arcad, segurariient d'Arcas, doso o del seu derivat Arcadius (préstecs 
del grec), *d'Arcidia-. Arcas heroi, rei, constel.lació (vid. Borysthenes o 
Inncils). Esta testirnoniat, pero poc, coni a nomen d'home i com a cognomen 
dc dona (cf. T U L ,  s:u.). Fricdlaender (1875, p. 3) l'inclogué al grup 
nomina gentilia. Lambertz (1913; p. 108) i Saiomonson (1965, p. 86- 
7) entre els norns geogrzics. Arcas, coin Aracinthus, Gaetulus o Hister 
(de la mateixa inscripció), aludeix a l'origen de l'animal o del seu 
propietari. D'altra barida, en sentit figiirat. un cavall d'Arcidia, era com- 
parable en vol i rapidesa al coctaiii Mercuri, recordat coin Arcadi, en 



la inateixa epoca que el tcstiuioni que ens ocupa, per Marcial 9, 34. 
6. Reforca aquesta denominació el context immediat del testimoni que 
ens ocupa, CIL 17, 37834, 1. 15: ARCAD M T  XVI; darrera del nom 
trobem la procedhncia de ('animal: Aet(o1us). Aixi doncs, el propietari 
del c a v d  procedent d'Etolia, anomena l'equus Arcas o Arcadius per 
recordar i evocant la rapidesa del déu arcadi (vid. Aranius o Aracinthus). 
Igualrrient k s  coneguda la connexió d'aquesta zona amb les eugues 
prenyadcs pel verit (vid. Aquilo), així coin l'origen d'Arion (vid. aquest). 
Ilestresa. Rapidesa. 

ARCHEVS 

Archeus (nom., mosaic, doc. 15). 
Archeus, d'dpxuio5, -de I'origen-, eantic, vell~, i al s. I d.C. anascut fora.. 
Duval (1980, p. 210 nota 27) comenta la inscripció d'aquest dociiment 
(vid. Polystefartus) pero no traduí aquest nom. Recordant el sentit de 
l'arrcl &p,y>í aprendre la iniciativa. (cf. Chantraine, S.V.) es pot entendre, 
corn .el quc va prirrier~, proper a Coryphaeus u Regnator, per la idea 
de conductor o guia de la quadriga. Archeus com a norn de cavall, evocava 
la noció de victoria ja que era *el priiner~: -el vencedor.. 
Expcctatives. Victoria. 

ARGVS 

Argo (&l., honorif., doc. 177). 
Arps ,  cal relacionar-lo directament amb l'arrel del rnot grec (cf. 
Chantraine: su.), amb la doble significació de *blancor esclatant. i 
srapidesa.. hgos ,  la ciutat: Argus, a, -um, ed'Argosn, Argo, -us, la nau 
velocissima, relacionen el riom amb Crecia -al mateix document hi ha 
forca noiris que recorden la zona (vid. Arcas)- i a la mitologia. No obstant, 
com els noms u epitets homerics dedicats a gossos (Odissea 17. 292 i 
n.liada l .  30) cal que suposein que el nom de cavall cvocava especialment 
rapidesa, tal corn es transmet per la tradició. Fou utilitzat com a nomen, 
copomen i con1 a nom d'esclau (cf. ThLL, s:u.). Friedlaender (1875, 
p. 3) l'iriclopé al  grup de nominu virorum p e c a .  Jeschonnek (1885, 
p. 40), citant cl grec ápyág afirmava: mawurn quoque genus nominabatur 
... a celeritnte i ~ e l  omnino ab incenssu nominas i entre els noins de rapidesa 
cita Ilódapyoc (vid. Diomedes), el c a v d  XHéctor. Lariibertz (1 91 3, p. 110), 
Toynbee (1948, p. 28) i Saloiiionson (1965, p. 85-86) el classificaren 



entre els noms mitolbgics. Argas, apropava l'equus a Grecia, pero per 
sobre de tot recordava la rapidesa en la navegació (vid. Nauta). 
Destresa. Rapidssa. 

ARGVTVS 

Arguhls (nom., deJmio, doc. 2271, Arptu(m) (ac., defiiones, docs. 215, 
217, 222 i 224) i L..]utu(m) (ac., defixio, doc. 216) i 'Ap[.]omov (ac., 
defLzio, doc. 203). 
De l'adjectiu hombnim dar.,  =enginyóss, efi, expressiun. Amb aquest 
segon sentit descrivia Virgili, Georg., 3. 80, un poltre: argutam caput. 
El significat de l'hipotetic substantiu *arp(s) (cf. Ernout-Meillet, s.v.) 
del qual deriva l'adjectiu, lliga molt amb tots els noms de cavds de 
color resplendent (vid. Clam).  Per a Lainbertz (1917, p. 113) es tractava 
d'un nom que lloava el cavd. Per a Jeanneret (1917, p. 90) reinarcava 
una característica dcl cavall. Toynbee (1 948, p. 27) considera que incidia 
en un aspecte més aviat psiqnic de l'animal. Arptus descrivia, en sen- 
tit generic, l'actitnd de l'equus semblant +n un e ~ e m  semintic a 
Gamlus-, per exe~nple a Ekgans. 
Aspecte. Moviment? 

Arione (abl., honoríf., doc. 177). 
D'dpelwv, -el millors. És el niitic cavd  fi de Posidó i Demeter (cf. Grimal, 
S.V.), o de Zephyrw y una Harpia (cf. Bermejo 1976, p. 304. 12), recordat 
per la rapidesa, mostrada especiaiment als jocs fúnebres d'Arqu6mor. 
Sembla que se l'arribava a assimilar a Pegasus, així en un mira11 de bronze 
de Preneste (?) a CIL XlV, 4100, on sobre un  cavd alat hi ha inscrit 
Arion. Segoris Jeschonnek (1885, p. 16) *Hit nomen 'Apelwv quoque 
poTm,  quod est Hes. Scut. 120. Nomen ab adjectiuo 'Ap~log ( 'Ap~lo~) 
ductum est et belicosum aul ualidum canem sign@cat= i, referint-se 
expressament a 'Xplwv, (id., p. 47) cequus bellicosus~. Friedlaender (1 875, 
p. 3), Lanhcrtz (1913, p. 110), Toynbee (1948, p. 29) i Salonionson 
(1965, p. 85-6) el classificaren entre els noms d'animais mitolbgics. El 
significat etimologic del mot troba f o r ~ a  paral.lels entre I'onomistica 
eqnina que tractem (vid. Arista), pero la simbologia mítica era segurament 
la que recordaven i desitjaven els que donaren aquest nom. Justament 
al final del s. I d.C. -la inscripció que ens ocupa data entre 95-110; 



120 Cordon- Papini Estaci, Thebais, 11. 443, torna a recordar les proeses 
d'Arion salvant Adrastre gricies a la seva velocitat. 
Destresa. Kapidesa. 

ARISTA 

Arista (abl., honoríf., doc. 178). 
D'bpima .la més forta, la més nobles, .la miilorm (vid. Arion) o d'arisla, 
ae =barba=, caresta ($espiga)=, -cabelleras. En grec era un  nom freqüent 
per a dona, també en ilatí el trobem tcstimoniat com a nomen i cognomen 
(cf. Pape-Benseler i ThLL, s.vv.), més usualment en inasculí. Jeschonnelc 
(1885, p. 45) I'entengué con1 a nom de iioanca; Lamberta (1913, p. 109) 
I'anoti entre els noms de victoria i lloanca. Friedlaender (1875, p. 4) 
es limita a incloure'l al darrer grup, anoinenat nomina generis femenini 
et neutriics. ES difícil arribar a determinar a quin dels dos significats 
es referia el nom (o potser als dos?), ja que ni en el context immediat 
trobein cap resposta, i els paral.lels seniintics entre els noms de cavails 
existeixen per als dos tipus: 'ApiaelSqg (cavall de Porfirius de 
Constantinoble (cf. Cameron 1973), Excell[ens], Inclitus, Praeclarus, per 
al primer, i Spicatus, Spiculics, per al segon. 
Aspecte. 
Afecte. Lloanca. 

ARMATVS 

Annato (abl., honoríf.. doc. 178). 
*El rpe esta armat-, fou un mot utilitzat al l h i c  comú com adjectiu 
i substantiu inasculí i com a nomen i cognomen (cf. ThLL, s.v.; Kajanto 
1965, p. 319). Com a norn de c a v d  evocava la noció de protecció, 
compresa, de forma directa, a Adsertor i, de forma indirecta, per exemple. 
a Abascantus; aiolt proper a Aegis. Annatus descrivia la forma física del 
cavall, preparat per a lluitar a I'arena (vid. Paratus). 
Destresa. Forca. 
Aspecte. 

ARMENIVS 

Arminius (nom., defwo, doc. 199) i 'XppÉviov (ac., dejnones, docs. 200 
i 204). 
sD'Armenia, armeni.. Per a la primera i del testimoni del doc. 199, vid. 



Derector. En grec com en llatí fou iisat com a nom de persoria (cf. Pape- 
Beriseler; TUL: s.v.; SolinSaloinies 1994, p. 21). Jeanneret (1917, p. 
95) citant Arminii~s el classifici com a noin mitolhgic (?). Laiiibertz (1913, 
p. 108, ápgiv~oq), Toynbcc (1948, p. 29) i Salomunson (1965, p. 86- 
7) l'inclogieren entre els noms geografics i etnics. Segurament recordava 
una zona rica en cavails rapids, corri els dc la veina Capadocia. 
Origen. ~ t n i c .  

ARPASTVS 

Arpash~s (nom., iiiosaic, doc. 28). 
Per Hurpastus (d'ápnamó~) és freqüent l'omissió de la h- inicial (cf. 
Viiniinen 1982, *101; Grandgent-Moll 1991, p. 166 *251), .el que 
s'emporta.; el neutre s'usi per denominar un sjoc de pilota ainb la maz. 
A l'onomistica apareix Harpaste com a cognomen (cf. Solin 1982, p. 
1271). Friedlaender (1875, p. 3) I'inclogué entre els adjectius grecs. Barra1 
(1973, p. 61 nota 122) anoti diles possibilitats: harpastum *bola de inia 
i Harpasus, com error de1 mosaista, riu $Asia Merior. Harpastus era 
aquell que, coiri Latro o Abigeius (vid. aquests), arrabassava (la victoria) 
(vid. Graluhtor). El matis de fúria i rabia del sentit del verb &pn&cw 
semportar-se iluny. (com una teinpcsta), descrivia I'actitiid del cavall, pero 
principalment es referia a la rapidesa en realitiar l'acció. 
Destresa. Rapidesa. 

Astelre] (abl., honoríf., doc. 177). 
U'&m?jp, =astres, *este1 fugac. i %mctcora. S'usa metaforicament i en 
ilengües tecniques per dcnorninar animals o objectes. Fou usat coIn a 
nomen en grec -tcstimoniat a la literatura i a l'epigrafia- (cf. Pape- 
Renseler) i en Ilatí també com a cognomen d'homes grecs i, amb menor 
freqüencia, de dories jueves (cf. ThLL, S.V.). Tainbé podríem pensar en 
el nom Asterius forca usat a I'antroponimia. Toynbee (1948, p. 26) el 
classifici entre els noms de marques o colors. Per metonímia, evocava, 
per la relació siinbolica lium/rapidesa, la velocitat del cavall a la cursa 
(vid. ScinhZZa). Segurament, Asler feia referencia a algiina inarca a la peii, 
potser al front, eri foriiia d'estel. 
Aspecte. Taques. 



ASTVTVS 

Astutus (noin., contorniat, doc. 87) i Astutu (abl., contorniat, doc. 86). 
.El que té astúcia, el que és habil-, usual al lkxic comú, existeix tarnbé 
com a cognomen (d. ThLL, S.V.). Toynbee (1948, p. 27 i 32; 1973, p. 
178) l'anota com a nom que remarcava iina particularitat psíquica de 
I'animal. Astutus, G O ~ I I  Audm, valoraven l'aptitud desperta i vivac del cavall 
qiie afavoria I'arribada en primer iloc a la cursa. 
Destresa. 

'Azfio~ázov i 'Azovo~ázov (ac., de&& doc. 207). 
Xzfio~ázog d' 'AGfio~ázog per Aduocatus (vid. Eximius o Derisor), sadvocat, 
defensor.. 1,ambertz (1913, p. 111) opina el mateix que per a Adsertor 
(vid. aquest). Topbee  (1948, p. 29, 1973, p. 179); traduint-lo per 
-councel. i Saloinonson (1965, p. 87), anotantA(d)uocatus, el classificaren 
amb el grup d'activitats humanes. Aduocatus, com Adsertor, ajudava a 
la cursa protegint i defensant la resta de cavaiis delc adversaris; era un 
equus expert en la seva tasca (vid. iVauta). 
Destresa. 

ATE[.]P[ ...] N (ac, defixio, doc. 201). 

ATM WVS 

Atmeto (abl., tuner., doc. 185). 
D'hrpqm~ "indeatructiblea, q u e  no es pot trencarn. No apareix al lexic 
comú iiatí. ni CI l'antroponímia grcga ni iiatina. Sinbnim d'Adamatus i 
d'Admetus, seiiil~lant a Arncetus, Atmetus era un cavall imparable 
Destresa. Forc.i. 
(Expectatives. \'ictoria.) 

ATQVESITOR 

Atquesitore(mj (ac., defixiones, docs. 220 i 221). 
.El que adquircix., (vid. Acceptor) pard.le1 del nom agent acquisitor, 
testimoniat ;I St. Agustí, Sermones 302. 7' la data del qual coincideix 
arrib la croriisl<~gia de les defiiunes proposada pcr Jordan (1988, p. 129) 
a i'inici del -. \I d.C. (vid. Dominator), on trobern els testimonis d'aqiiest 
riurri. Seguraiiient, respon a una forma vulgar ainb confusió d'at- i ad- 
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a cognomen d'home -fins i tot en autors grecs a@a<-, trobant-se tan1 
a la literatura com a l'epigrafia, també com a nom d'esclau i com a 
cognomen (cf. ThLL, s.v.; Kajanto 1965, p. 268). Lambertz (1913, p. 
113), Jcanneret (1917: p. 92) i Toynbee (1948, p. 27) l'inclogueren entre 
els que descrivien el temperament de l'anirnal. Balil (1962, p. 335 nota 
247) l'anota amb Ewtolus, entre, Ferox, Paratus i Volens, entre d'altres. 
Audax, =el que és audaca, semblant a l'emerarius i Astutus, descrivia 
I'actitud i el comportament de I'animal. 
Des~resa. 

AVGVR 

Augur (norn., defixio, doc. 199). 
Aplicat a un cavall circenc el podem interpretar des del seu sentit originan 
=el que dóna els presagis favorables.; passant pel significat general =el 
que llegeix els presagis., -I'augur=, a I'especialització del mot. dins 
l'oficialitat com a títol reglat per la iinportancia i el prestigi del cbrec. 
Lambertz (1948, p: 112) l'anola entre els noms d'oficis, considcrant que 
era un nom que qualificava el cavall, pero no entenia massa quina relació 
hi establia. Jeanneret (1917, p. 93), Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson 
(1965, p. 87) el classificaren entre els noms d'activitats humanes. D'una 
banda, evocava, pel sentit primer, bona sort (vid. Abascantus) i, de 
l'altra, pensant en I'arena i en sentit simbblic, seria aquell que veu i 
interpreta els presagis per guiar la quadriga cap a la victoria (vid. 
Coryphaeus). 
Destresa. 

AVNARA 

Aunara (abl., honoríf., doc. 178). 
Mot d'origen estranger. A ThLL (cf. s.v.) se cita com a norn de cavail 
pero no s'aporta cap interpretació. Friedlaender (1875, p. 4) l'inclogué 
al grup de nomina ignota et incerta. Lambcrtz (1913, p. 114) assenyala 
que es tractava d'un ~barbarische Namens. En iiatí i en grec apareix 
Aunan, Arivav d'origen hebreu coma norn d'home iAunachanius dvorigen 
germanic; com a gentilici es coneix Aunatius a CIL V, 5972. 
Significat desconegiit. 
Origen? 



AVKA 

Aura (nom., ~nosaic, doc. 8). 
Antic préstec del grec aljpa =brisa, aire en moviinerit, ventx. Era el nom 
de la deessa que tingué dos bessons un d'eils anuinenat Inacus (vid. 
aqiiest). Tant en grec com en llatí foil utilitzat com a noiii d'esclaus 
i liiberts (cf. Pape-Renseler; ThLL, S.V.), així com a cognomen (cf. Icajanto 
1965, p. 338). Jeschonnek (1885, p. 41) el relaciona a la rapidesa. Aura 
corn a sinbnim d'Aether (vid. ayuest), recorda la lieugeresa de la brisa 
i la rapidesa del vent. 
Destresa. Rapidesa. 
Aspecte. Moviment. 

AVREVS 

Aureu(m) (ac., dejzio, doc. 235), Aureus (norn., mosaic, doc. 17) i Afip~o5 
(nom., defiziones, docs. 194 x2, 195, 196 i 197). 
~D'ors, =daurat=, =espl&ndids, (d'aurum pel sufix de materia -eus). Era 
rar coiri a cognomen o sipum, així apareix a una inscripció de Salona, 
CIL DI, 8834: qui et Aureus (cf. ThLL, S.V. i Kajanto 1965, p. 91). 
Lainbertz (1 91 3, p. 113), Jeanneret (191 7, p. 91), Toynbee (1948, p. 
26; 1973, p. 178) i Salomonson (1965, p. 88) el classificaren entre cls 
noms de colors o marques. Aureus, corn Ch~ysipolus o 'OA&pvoog. 
qualificaven el cavdi com a objecte valuós per ser sd'orn, pcrb alhora, 
i, sobretot en aquest cas, descrivia el color resplendent del pel. En sentit 
iigurat, lloava i'equus pel valor de l'or (vid. Margarita) i pcr la iinportancia 
del Sol (vid. aqiiest) al món circenc. 
Aspecte. Color. 

AVRICOMVS 

Auricomu(nl) (ac., defiziones, docs. 215 i 224) i [Aujri~co]mu(m) (ac., 
dehio,  doc. 216). 
~Cabeiiera d'orn, de I'adjectiu, compost, artificial i poetic (vid. Noctiuagus)(cf. 
Ernout-Meiliet, S.V. aurum) en iinitació del grec ~pvoócopo~  (Gluss., 11, 
479, 2). Pcl prirner terme auri-, vid. Aureus, i pel segon, -comus, vid. 
Comatus. Lambertz (1913, p. 113), Jeanneret (1917, p. 91) i Salomonson 
(1965, p. 88) el classificaren entre els noms de color. Auricomus descrivia 
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el color dcl pel de l'animal, denotant, ahora, beiiesa, i, en sentit figurat, 
la valua i l'afecte que sentia el propietari per l'equus. 
Aspecte. Color. 

AVRORA 

Aurora (riom., disc d'ivori, doc. 52, conlorniat, doc. 110). 
Els antics relacionaven Aurora amb aurum (vid. Aureus) definint-lo per 
similituds amh el Sol, I'or i iiur resplendor (cf. ThLL i Ernout-MeiUet, 
s.uu.). S'usi com a nom de dona, en inscripcions cristianes (cf. ThLL, 
s.v.) i com a cognomen (cf. Kajanto 1965, 216). També podia denoiriinar 
l'0riens (vid. Exsoriens), així el trobeni a Virgili, Aen., 7. 606 i 8. 686, 
i a Ovidi, Metamorfo.sis, 1. 61, entre d'altrcs. Saiorrionson (1965, p. 85) 
el classifica entre els noins mitolbgics. Eos era la personificació d'Aurora, 
de la priiiiera generació divina; engendra als vents Zephyrus (vid. aquest), 
Boreas (vid. Aquilo) i Noto i també a l'estel del mati (vid. Luclfer) i dels 
astres (vid. Aster), gairebé tots ells testimoniats corri a noms de cavaiis. 
Precedeix el Sol al niatí i esta en tot moment relacionada arnb aquest 
astrc Uuminós. Au,rora qualificava el cavall per la briüantor i la fugaccitat 
de la seva presencia; a més, recordava la velocitat implícita en eiia, la 
qual transmeté als seus fills. 
Destresa. Kapidesa. 

A[..]T[..] (iiiosaic., doc. 21). 

Segiirament per Amator (vid. aquest). 

A[..]T[.]PE(p) (ac., dejiaio, doc. 201). 

Vid. Am,ator. 

Ba~uñdviog (norn., dejixiones, docs. 194, 195, 197), B[. .]vA[.]v[. ..] 
(defio, doc. 193). L]a/3f ....... 1 (de$xio, doc. 197) i [ ..... jov~o; (nom., 
dejixio, doc. 196). 
Tant en grec corn en Llati, Babylonius, Eou usat al lexic coinú com adjectiu 
i també en mascdí coin a ktnic (cf. TUL,  S.V.); igualrnent apareix, encara 
que amb pocs testimonis, coin a noni de persona (cf. Pape-Beriseler, s.v.; 
en femení a Roina, Solin 1982, p. 619). L a d e r t z  (1 91 3, p. 108), Toynbee 
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(1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 86) el classificaren entre els noms 
geografics o itnics. Bafluhrjvio5, denominava l'originari de Babilbnia, terra 
banyada pels rius Tigris i E6$pan)~ (tots dos recordats com a noms de 
cavaiis circencs). Pero, tal com mostri Horaci, Carm., 1, 11. 2-3, ... nec 
Babyloniosl temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati., també es 
consideraven aquests una forma per prevenir l'esdevenir. Aixi doncs, 
aquest nom estava Iligat, igualment, al desig d'afavorir els bons auguris. 
Origen. Etnic. 

BACCEAWES 

Bacceautes (nom., mosaic, doc. 14). 
Dc fla~x~tmj5, *aJgÚ pie de biquic frenesí o de vi*, també denominant 
a Dionís (cf. Liddell-Scott i Pape-Bcnseler, s.vv.). No hi ha, de moment, 
cap paral.lel teslimoniat en Uatí. El sentit d'aquest mot ens apropa una 
vegada més al món dels einspirats pels d é u s ~  (vid. Attorútus) i de la magia 
qne envoltava els espectaclev circencs (vid. Hederatus); podem recordar 
noms de cavalls circencs com Augur o Abascantus, i, d'altra banda, 
lnluminator o Helwdromus. Incidia directament en l'actitud de i'equus 
a la cursa' pero sobretot se suma a les freqüents reierencies directes 
o indirectes a Bacchus (vid. Lenobatis). 
Taranni. 

BAETICVS 

Baetic(o) (abl., honoríf., doc. 177). 
=De la Bhtica.. Fou usat com a cognomen éssent testimoniat tant a la 
literatura com a l'cpigrafia (cf. ThLL, s.v.; Kajanto 1965, p. 198). 
Friedlaender (1875, p. 3) l'anoti al grnp nominagentilia. Lambertz (1913, 
p. 108), Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 86) l'inclogueren 
al grup de Ba@~hhviog. Baeticus recorda la zona de la península ibirica 
on, segons la tradició es criaven cavails ripids especialn~ent apreciats per 
a la cursa de carros. AW es rec~rda  el inateix en altres noms de cavails 
com Taps  (vid. aquest i Ara,cinth,i~s). 
Origen. ~ t n i c .  

Baiavóv (x2) i BaVavoO (ac. i gen., dejixio, doc. 207). 
Baiavós per Baianus (vid. Derisor) =de Baia.. Usat forca vegades com 
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adjectiu per Marcial, 6, 43. 5, entre d'altres. Derival de Baiae, ciutat 
dc la Campania d'aigües sulfuroses, a% ho recordi, entre d'altres Horaci, 
Carm., 3, 4. 24, seu liquidae placuere aquae; on fou enterrat Baius, 
company d'Ulisscs (cf. Grinial, s.v. Bayo; ThLL, S.V.). El trobern testi- 
moniat corn a cognomen a I'epigrafia (cf. Kajanto 1965, p. 142, 161). 
En grec apareix corn a nom de pcrsona al s. v i  d.C. a Menandre Protector 
(cf. Pape-Benseler, S.V.). Lambertz (1913, p. 108), Toynbee (1948, p. 
29) i Salomonson (1965, p. 86) I'anotaren entre els noms geografics. 
Baianus, corn Fanester o Panhom+tanus) denominava el cavall corn a 
habitant o indígena d'un indret forca conegut de la Campania, distingit 
polser pel seu mític origen, pero recordat sobretot per les propietats 
termals. 
Origen. Etnic. 

BALANVS 

Balano (abl., ininec de ganivet, doc. 73). 
Préstec de Báduvog egla- o tot tipus de imita semblant, ~castanya, datils, 
o per extensió esupositori. i =projectil~. Al lexic comú grec, fou forca 
usat amb altres sentits com =pilota que bota* a Aristotil, ABqvalwví7od~z~la 
63. 2 (vid. Arpastus) o per denominar el =glans penis~ a Aristbtil, Historia 
Animalium, 493.3 27, i a Aristbfanes Lysistrata, 413, fins i tot al s. 11 

d.C. aparek també a Gale, 10. 381. En llatí existeixen corn a siabnirns 
glans i balanus, pero, tal com sembla, només el primer ha estat usat 
per denominar -un projectíl de plom., per exemple a Cesar, De bello 
Gallico, 7, 81. 4, i 'gland- a Cels, 7. 25. Balanus, podria entendre's 
també, al s. ni d.C. (si 6s que el document correspon a aquesta data) 
corn glans. Llavors el podem relacionar amb noms corn Amator o 
Germinator. Igualrnerit, per metonimia, Balanus esdevenia un equus molt 
rapid, corn Ballúta, doncs la forma que descriu el mot és forca apropiada 
per poder prendre velocitat. 
Destresa. Rapidesa. 

RALLISTA 

Bnllist(a) (x3) i Ballista (abl., honoríf., doc. 177). 
Tipus de rniquina de perra ,  catapulta, que Ilanca projectils. És testirnoniat 
en grec coin a noin d'una constel.laciÓ B a M ~ a ? f h  i en Uatí amb la forma 
que ens ocupa (cf. Ernout-hfeiiiet i Chantraine s.vo.), entenent tant la 
miquina coin els projectils que ella Ilanca; també dona nom a una 
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muntanya de Ligúria. Foii iisat com a cognornen (d. ThLL,s.v.; Kajanto 
1965, p. 341). Lambertz (1913, p. 111) el classifica entre els noms de 
miqiiines catapultes pero definint la rapidesa, i Toynbee (1948, p. 27; 
1973, 178) traduint-lo per *Cannon-BaUn I'anoti entre els noms que 
remarquen alguna pecidiaritat del cos. En sentit figurat, Ballista evocava 
la rapidesa d'un projectil en rnoviment (vid. Arpastus), que pren una 
velocitat superior a la que recorden Sicu o Pugio (vid. aquests). 
Destresa. Rapidesa. 

BALSAMIVS 

Balsamius (nom.. coritorriiats, docs. 89, 90 i 91). 
Alfoldi i Alfoldi (1976: núrn. 15, 101 i 289; Íd. 1990, p. 188) el 
consideraren noln d'auriga, pero anotant que podria ser el nom del cavall 
com Turrenius. Solin (1982, p. 1081) i'inclou com a norn d'aiiriga, ja 
que cita Nfoldi (1943, p. 122 i 136) i no el posterior voluin revisat 
(passim). 4 la iinatge apareix i in  c avd  aguantat per un palafrener. Si 
observem el mosaic de corsers i palafreners d'Hadrumetum (doc. 8: amb 
els noms de cavalls: Pupillus, Amator, Cupido i Aura), ens adorierri que 
Rnlsarnius es refereix al cavall i no al personatge q i ~ e  l'acompaña, que, 
a més, no és l'auriga. 
Balsamius / balsamezrs, =balsirnic, de tialsain. (pcr a -iils/eils, vid. Capria 
i Euentius). En la forrria que ens ocupa csta testimoniat en una inscripció 
de Salona del s. III d.C., CIL 111, 8571, i en una cristiana d'~frica, CIL 
VJII, 11079, coin a gcntilici, i encara s'usa al segle vil' a Ronla: corii 
a cognornen (cf. Kajanto 1963, p. 86). El rnot feia referencia al 
teinperament suau de I'anirnal, molt senhlarit a Blandus. 
'i'aranna. Docilitat. 

BARB (abl., honoríf., doc. 177). 

Segurament cal iiegir Barb(aro, ato) (vid. aquests). 

BARBARVS 

Harbaro (abl., honoríf., doc. 178 x 2) i vid. Barb. 
-Barbar, cstranger.. Fou molt usat corn a cognornen (cf. Icajanto 1965, 
p. 18 i 31 2). És interessant el sentit figurat definit rapidament que s'anota 
a les Gloss. N,  590, 28, barbar ferox atrox inmitis. Encara que a 
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l'antroponímia pugui ser un noru amb connotacions pejoratives (d. - .  
Kajanto 1965, p. 81), com a nom de c a v d  no es marca aquest matís; 
recordem per exemple Gaetulus. Barbarus, descrivia l'origo no familiar 
de l'equus i, ahora, es referia a i  temperament saivatge i Ferox tan apreciat 
en un c a v d  circcnc. 
Taranna. 
Origen. Etnic. 

BARBATVS 

Barbatus (nom., reiieu, doc. 188) i vid. Barb. 
.El que porta barba.. És un antiquíssim cognomen testimoniat tant a 
la literatura coin a l'epigrafia, també fou usat com apeblatiu (cf. ThLL, 
s.v.; Kajanto 1965, p. 224). Lambertz (1913, p. 113) y Toynbee (1948, 
p. 27) l'inclogueren entre els noms referits ais cabeils. Barbatus, com 
Bracatus, descrivia una característica del pel -color o forma- de l'equus, 
que feia que semblés .barbut=. 
Aspecte. Color. Taques. 

BASILISCVS 

Basilisco (abl., funer., doc. 183). 
Préstec del grec Baoihlmog Aiminutiu de BaoiAaús (vid. Basi1ius)- ~pe t i t  
rei., scapita, cap.. Es un mot usat sobretot per a animals i plantes; així, 
recorda Plini, NahLralis Historia, 8. 78, el nom de la serp verinosa, la 
reina de les serps d'Egipte. Fou el sobrenom d'homes insignes, senadors 
i consols entre d'aitres (d. ThLL, S.V.; Solin 1982, p. 1045). Bmiliscus 
proper a Caesareus, expressava, #una banda, l'origo reiai, amb capacitat 
de guiar la quadriga (vid. Coryphaeus). Pero, de l'aitra, per metonímia 
amb les caracteristiques del reptil podria recordar rapidesa i astucia, 
perillosa per ais contraris. 
Origen. Reial. 
Destresa. Rapidesa. 

BASILIVS 

Basilius (nom., defixiolws, docs. 212 i 213) i B[ ...] lius (nom., defiio, 
doc. 214). 
=Reial=, .de reis. A ThLL (cf. s.v.) es considera que es tracta d'un présiec 
del grec Baodaúg (adjcctiu derivat de BaolAlha~oc, vid. Basiliscus). Segons 
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Kajanto (1963, p. 70) Basilius es un cognomen de nova formació, pel 
S& -ius, sobre Basileus. Fou molt usat en ilatí com a uom d'home, 
tant de personatges importants corri descuneguts (d .  ThLL, S.V.), com 
a cognomen (cf. Kajanto 1963, p. 74 i 84; Solin 1982, p. 1009 i 1358) 
i com a gentilici (cf. Solin 1994, p. 32). Basilius, com Regalis o Regius, 
descrivia, en sentit siinbblic, l'origcn del cavaii pertanyent a quadres o 
al seguici de reis. 
Origen. Reial. 

BATES 

Bates, [Baltes (nom., defixio, doc. 211). 
De B a q s  -el que trepiSa o cobreixn. Al I&xic comú, formava compostos 
coma segon terme. Així es reflexa tambC en noms de cavaiis comLembatis 
(vid. aquest). Segons la glossa d'Hesiqui -1exicograf del s. v d.c.(?) 
coincidint ainb la data del document que ens ocupa 400 d.C.?- (cf. Liddel- 
Scott i Chantraine, s.vv.), B á w ~  zCOq~o< á v a p a ~ .  Atú doncs, podem 
considerar el mot com un abreujament o sinbnim d'civá,3aqs -el que 
munta~, *el genet. o -el cavaii parea. Com a nom d'home grec esta 
tevtimoniat a una inscripció (cf. Pape-Benseler, S.V.). Bates denominava 
a qui portava les regnes, aqueil que guia el cavaii, al món circenc i'auriga. 
Especifica l'actitud de l'animal a l'arena com ho fan en sentit simbblic 
Nauta, Coryphaeus o, pel moviment que es despren de i'arrel del verb 
BaCvw, Inpulsator. 
Destresa. Guiatge. 
Taranna. 

[.]eronica (noni., dejkio, doc. 199). 
Fou usat ja des d'antic tant en grec corn en liati com a nom de dona 
arnb formes testimoniades en convivhncia des de l'originari f lep~vl~q a 
BEPBVCKU (pel final cn a, vid. Arista), i tarnbé en ilati Berenice, Beronice, 
Bernice, etcetera (d. ThLL i Pape-Benseler, s.vv.). Per a Lambertz (1913, 
p. 108), Seanneret (1917, p. 91), Toynbee (1948, p. 28) i Balil (1962, 
p. 239) expressava primordialment la idea de victoria. No obstant, cal 
que recordem de nou les glosscs d'Hesiqui (cf. s.v. al  lexic), que 
coincideixen amb la data del document que ens ocupa (vid. Bates), on 
BE~CVIK~S significa .rllan<;arrierit de dausa El tcma de la sort i I'atzar estava 



profundament arrelat al  món circenc, fet que també es reflecteix en els 
noms de cavails (vid. Aliator o Talus). Beronica, a més de ser un noin 
de dona, entre d'altres, d'una de les reines d'Egipte, pel segon element 
evoca la victbria i la fortuna del destí. 
Expectatives. Victbria. 

BLANDVS 

Bla(njdus (noni., defixio, doc. 199) i Blandus (nom., defunones, docs. 
212 x 2, 213 i 214) i BAávbov (ac., defiio, doc. 203). 
~Afaiagador, acariciador., de l'adjectiu hombnim, d'origen familiar i 
expressiu (tipus de mots d'on provenen forca nonis de cavalls, vid. Corax). 
Per a Bhávbov, vid. Derisor. (El matís priinari del mot, referent a la ven, 
apropa el noin a Verbosus o a Argutus; cf. Ernout-Meillet, S.V..) Al lexic 
comú fou molt utilitzat; entre d'altres, s'aplici sovint als aniinals. A 
I'onomastica fou usat coln a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 282). Per 
a Lambertz (1913, p. 113) i Jeanneret (1917, p. 92) reflectia el 
temperament excepcional de I'animal. 'roynbee (1948: p. 28; 1973, p. 
179) l'iricloyi eritre els epítets afectius. B ladus  com Attonitus o 
Belicatus, per la calma i afecte que transinetia el mot, descrivia el 
.caricter. de l'equus. 
Taranna. Docilitat. 

BOCCA[---] (mosaic, doc. 12). 

Segurainent es Lracta d'un noin tret de l'onomastica esirangera. Com la 
darrera lletra que es veu del testimoni és diibtosa es pot pensar en una 
h. Meshoreu s'arnplien un poc les possibilitats intcrpretatives; podem 
pensar en el nom, Boc(c)hus, propi d'alguns reis de Mauritania, o en 
Aocchoris, rei d'Egipte* entre d'aitres (cf. ThLL, s.w.). 

BORMSTENES 

Bor[.]stenes (nom., dejxio, doc. 198). 
Borysthenes (gr. BopuoOÉv~~)(per a la grafia tlth, cf. Vaananen 1982, $102 
i *103; Grandgent-Moll 1991, p. 207-208), riu de Scítia que desemboca 
al Pontus Euxinus, avui el Dnierp. Segons Hesiqui (S.V. al lexic) tarribé 
denomina 1'Hel.lespont (cf. Pape-Benseler, S.V.). Dins l'antroponímia és 
testiirioniat con1 a nomen, d'un uigil a CIL VI, 1056, 3, 7, del 205 d.C., 
i d'un gladiador a CIL VI, 631, S, del 177 d.C.. Tainbé s'anoiuenava 



així el cavaii d'Adrii (CIL XII: 1122 = Carmina Latina Epigraphica, 
1522.1; Cassi Dió, 69, 10. 2). Lambertz (1913, p. 108) l'anoti entre 
els noms etnics i Jeanneret (1917, p. 94) com a nom geogrific. Plini, 
Nat. Hist., 4. 82, recordava: .. .jlumen Borysthenes lacusyue etgens eodem 
nomine el oppidum ... Aquest norn evocava, d'una banda, el cavail de 
l'emperador i, de l'altra, el riu i la zona, fertil i de bones pastures. 
Destresa. Rapidesa. 
(Origen. ~ t n i c . )  

BOTROCALES 

E-...] (nom., mosaic, doc. 28), Botrocale[s] (nom., contomiat, doc. 
94), Botrocaks (nom., mosaic, doc. 13, contorniat, doc. 38, vidre, doc. 
99) i Botricales (norri., contorniat, doc. 93). 
Al nostrc entendre, esti compost pel substantiu porpús, araim*, =bucle 
de cabeilm, conegut ja com a formador d'alguns mots com a primer terme 
(cf. Chantraine, S.V.), i per -cales, transcrit d'un suposat *~aAqq, -el que 
invocan, de ~añÉm, no testinioniat fins ara, pero sí ~ d q -  (cf. Chantraine, 
S.V.); aixo no obstant, és possible que s'usés en aquesta posició per analogia 
amb deverbatius com páqs (vid. Bates i Lenobatis). Ja que, a més, aquests 
exemples cilals corresponen a la inateixa epoca que els testimonis qne 
ens ocupen. En l'intent d'entendre la seva etimologia, s'han aportat, al 
llarg dels anys, diverses hipotesis. La dificiiltat radica en el segon terine 
del mot. Pcr a Dressel (cf. ThLL, s.v. i CIL, 11, 5129) el nom responia 
al compost fiorpue~áhq. Entengué ~ á h q  de ~ á h o ;  (vid. Callidromus) el 
qual apareix al lexic comú com a primer terme amb geminació de la 
Líquida (cf. Chantraine, S.V.), pero no com a segon. Ei tradui per -(el 
que té) bells bucles als cabells- o *de beils bucles.. Aquesta lectura ens 
sembla que correspondria a una possible etimologia popular. Friedlaender 
(1875, p. 4) l'anoti entre els nomina incerta et ignota; Lambertz (1913, 
p. 114) tampoc l'entengué. Hübner (1 963, p. 167) no acaba de pronunciar- 
se, pero exposi dubtant-nc- la proposta feta per Garrncci -di 
/3otpÚxah~s cioe, che viene tradotto da lui =vino puro. ... troveranno 
dificilernente approvazionc.. Una altra interpretació és la que proposi 
Barra1 (1973, p. 61 nota 117) i s e y i  Blanchard (1978, p. 238) entenent 
que es tractava del mot grcc potpuo~alv; .els cabeiis ornats de raimss, 
mot testimoniat a Anthologia Palatina 9% 524, text on hi ha un llistat 
d'adjectius dedicats a Dionís. -Xnln)s és un mot que forma compostos 



com a scgon terme a l'onomistica (cf. Chantraine, s.v.), pero, és difícil 
arribar a veure una evolució logica d'aquest mot grec al llati -cales. 
Toynbee, amb dubtes, (1948, p. 28 i 30) i Bos (1955-6, p. 179) 
consideraren que es tractava d'un apeldatiu de Patrocle. En definitiva, 
el que sembla evident és que el primer terme del mot, detcrmina el 
significat, relacionant-lo directament amb Bacchm, encara que també es 
pugui pensar que es refercix al tipus de crinera del cavd. El segon t e m e  
-KUAVS, deverbatiu de ~ah60, acaba de confirmar el mot corn epitet 
dionisiac. Per l'epoca dela testimonis, s. d.C., i per la gran importancia 
i quantitat dels noms de cavalls d'aquest període relacionats arnb Dionís 
(vid. Leneus i I.enobatis), creiem que Botrocales designava saqueil gui 
invoca el raimn, corn epitet del déu del vi o coin a súbdit s'aquest, amb 
un grau semblant a Bacceautes. D'altra banda, potser també es pensés 
en la bellesa dels crins de l'aniinal. 
Aspecte. 
Expectatives. Bons auguris. 

BRACATVS 

Bracatu(m) (ac., dejixiones, docs. 215, 216, 218, 222, 223, 224 i 235), 
[B]racatu(m) (ac., dejixio, doc. 235). 
=El que porta bracaea; la braca era un  tipus de pantaló portat pels birbars, 
pero també pels romans. Bracata GaElia (típic de la Narbonensis), i també 
comata (com el norn de cavall Comatus) (cf. ThLL, 0x.Lat. i Gafiot, 
s.vv.). Per aqucst motiu Lambertz (1913, p. 108) classifica el noin con1 
a ktnic, encara que anota I'opinió d'AudoUent (1904, núm. 274.14): potest 
fuisse e y u u  vario curium colore insignis. Jeanneret (1917, p. 91) considera 
que es tractava Cuna peculiaritat del cos de I'animal. Segurament, 
Bracatus era un eyuus que tenia a les potes alguna forma diuixada pel 
color o pel pil semblant a bracae; pero no es pot afirmar que no indiques 
I'origen potser gal (?) del cavd.  
Aspecte. Taques. 
(Origen. Etnic.) 

BRACCIATVS 

Brncciatu(m) (ac., defmio, doc. 219). 
Audollent (1904, p. 389) Ilegí -fou l'únic que ho féu directainent del 
document- Brucciatu, sense cap problcma (cf. AudoUent 1904, núm. 
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279. 17), pera després anota ~Bracciati~(m) = Bracatu(m)m; segurament 
perque hi havia inoltes defiiones arnb el nom Bracatus; el context 
immediat del nom dins la defiio no és el mateix que apareix als documenta 
de Rrr~catus. Per tant, podein pensar que el nom esgrafiat a la tauleta 
era Bracciatus, a no ser que l'escriba es conforigués en cscriure'l. 
Bracciatus per Brachiatus (hrachium) (per a cclclch cf. Vannanen 1982, 
p. 100.101; Grandgent-Moll 1991, p. 209), .brancut., de ppafl que 
denominava les potes de davant dels aniriials i les branqnes dels arbres, 
i, més tard, un tipus de soldats que duien bracalets. Es conegut amb 
aquesl nom, Braciatus, un ós d'amiiteatrc, per un mosaic de Rades (cf. 
Toynbee 1948, fig. 30), i el trobem com a cognomen a una inscripció 
cristiana (cf. Kajanto 1965, p. 319). ThLL (cf. s.v.), Lambertz (1913, p. 
108) i Jeannzret (1917, p. 91) anotarenHracciatus a l'cntrada de Bracahs. 
Toynbee, en canvi, (1948, p. 27) citant Brrziatus wmusculós- considera 
que denominava el cavd  per les seves qualitats físiques. Braccialus, 
seguraincnt feia referencia a alguna característica de les potes, d'una 
conformació forta (vid. Ac~racle o Peciolus) com Arbustus, O per algunes 
taques o marques circulars al pel de les potes davanteres en forma de 
bracalets. 
Aspecte. Color. 

BVBALVS 

Huhalo (abl., honoríf., doc. 178, funer., doc. 180), Bubalus (nom., dejixio, 
doc. 227), [...]ulus (nom., defiio, doc. 226) i BoUfiaAov (ac., doc. 208). 
Boú/3aho; per Bubalus (vid. Derisor), .gacel.la #&rica. i tarribé =un tipus 
de búfal*. Apareix a l'antroponímia en grec (cf. Pape-Benseler, s.v.) i 
en llatí t;iinbé com a cognomen (cf. ThLL, s.v.; Solin 1982, p. 1045). 
Bubalus descrivia per coniparació la rapidesa del c a v d  amb la de la 
gasela (vid. CaPriii o Capriol~is). 
Destresa. Rapidesa. 

B[---] (honorif., doc. 177) 

CAESAREVS 

Caesareu(m) (ac., defixio, doc. 223), Cesareu(m) (ac., deriiones, docs. 
215, 216, 218, 224 i 234) i C[ .../ reu(m) (ac. defiio, doc. 222). 
=Quod Caesans esl. (cf. ThLL, s.v.). Existí segurairient com a praenomen 



i més tard es troba com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 178; PLRE, 
vol. 1 i 11, S.V.). Lambertz (1913, p. 112) l'anota entre els noms que 
lloaven el cavall; Jeanneret (1917, p. 90) el traduí per .imperial*, entre 
els noms que denotaven vigor, finesa, noblesa d'actitud, i Toynbee (1948, 
p. 28, 1973, p. 179) entre els noms de =rang or birth.. Prbxim a Regalis 
o Basilius, Caesareus denominava, en sentit simbblic i desitjat, l'origo =im- 
perial~ de l'anirrial, referint-se, potser, a 19aspecte o als moviments d'aquest. 
Origen. Reial. 

CALI[---] (honoríf., doc. 177) 

Veure Calidus a la Uista de noins que no corresponen a cavalls circerics, 
i Callidromus al Corpus onomistic. 

CALLIDROMVS 

Callidromo (abl., honorif., doc. 178) i KaAAlSpowov (ac., de&o, doc. 208) 
i vid. Cali[---1, Callid (4, Callid[---], Callidr. 
-El que corre beliament. o -de bella carrera., del grec ~aMlSpop<, forrnat 
per K~AAL-, usat en gran nombre de compostos com a primer terme (tema 
en geminada de ~ d ó s ,  cf. Chantraine 1985, s.v.), i pel noin d'acció 6 0 ~ 0 s  
(vid. Dromus). Fou el noni d'una muntanya (cf. ThLL, s.v. Callidromon 
i PapeBenseler, s.v. ~aM1Spopov) i fou utilitzat tant en grec com en Uatí com 
a noin d'home (cf. LGPN, vols. 1 i 11, s.v.; ThLL.Onom, S.V.). Friedlaender 
(1875, p. 4) I'anota al grup d'adjectiva graeca. Jeschonnek (1885, p. 40) 
i Lambertz (1913, p. 113) l'inclogueren entre els norns que descrivien 
la rapidesa a la cursa. Prr a un cavaU circenc, Callidromus destacava la 
destresa i I'elegancia dels moviments de I'animal a la cursa (vid. Heliodromus). 
Aspecte. Moviment. 

CALLm (honoríf., doc. 177 x2). 

Segurament per Callidromus (vid. aquest). 

CALLIDR (honoríf., doc. 177). 

Segurament per Callidromlu (vid. aquest). 

CALLID[---] (honorif., doc. 177). 

Segurament per Callidromus (vid. aquest). 



CALLINICVS 

Callinico (abl., honoríf., doc. 178 x2). 
.De bella victoria. o =gloriosament victoriósn (gr. ~aMlvi~o;)  (vid. 
Callidromus). Fou comú com a nom d'home en grec, testimoniats també 
als segles 11 i 111 d.C. (cf. LGPN, vols. 1 i 11, s.v.) i en Ilatí (cf. ThLL. 
Onom., s.v.). Jeschonnek (1885, p. 45), Toynbee (1948, p. 28) i 
Salomonson (1965, p. 87) l'anotaren entre els noms de victoria; Lambertz 
(1913, p. 113) entre els que feien referencia a la rapidesa, i Friedlaender 
al griip d'adjechva graeca. Anomenant un cavall circenc Callinicus es 
pretenia propiciar la victoria i els bons auguris. 
Expectatives. Victoria. 

Camm[arus?] (honoríf., doc. 177). 
És un tectimoni que podria desenvolupar-se de diverses maneres. El més 
probable és que es tracti de cammarus, -i (gr. ~áppapoq): =gamba*, pero 
també s'usi per denominar el dofí (cf. LiddeU-Scott, s.v.). És testimoniat 
com a noni d'home (cf. ThLL.Onom., s.v.; Kajanto 1965, p. 333). D'altra 
banda, podria tractar-se de Cammarius o de Cammararianus usats com 
a signum i cognomen respectivament, pero el significat no canviaria. 
Cammanüs, com a riom de cavaii circenc descrivia la rapidesa de I'equus 
(vid. M h h o o ~ ) ,  per metonímia amb la velocitat dels dofins a l'aigua. És 
conepida, també, la tradició de comparar l'arena amb el mar (vid. Nau~a), 
així com els cavaiis amb els dofins. Aixo queda patent, per exemple, 
a un mosaic de Susa (doc. 26). simbolitzant una cursa aquitica, on uns 
Cupidons munten dofims, cada un amb llur nom (vid. Processus o Venaclm). 
J y a l n i e n ~  els dofins eren considerats símbols de bona sort (ci. B. 
Andreae, ~Delphine als Glückssymbole~, a H. Rotti (ed.), Zum Problem 
der Deutung frühmittelalterlicher Rildinhalte, Sigmaringen 1986, pp. 51- 
55), fet que impregna el noni d'un valor profilictic més marcat encara. 
Destresa. Rapidesa. 
(Expectatives. Bons auguris.) 

CAMPVS 

Campus (nom., mosaic, doc. 6). 
El sentit propi era ~superfície plana., de la terra, al camp o a la ciutat, 
oposat a mons i a urbs, i, a vegades, també designa la superficie del mar. 
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Com a nomen pertany a un rex Epiri i a un conúitor Capuae (cf. ThLL. 
Onom., S.V.). Toynbee (1948, p. 29) el considerava un nom molt rar com 
apel.latiu de cavaii. Campas també denominava el lioc pla a l'aire liiure 
on es realitzaven activitats esportives (Columel.la 1, 8. 2; Quintilia, De 
instilutione oratoria, 12. 18); a més, cal esmentar, per exemple, el Campus 
Martius (vid. Castrensis). Podem pensar, que Campus assimila les especiali- 
tals realitaades en l'espai dedicat a activitats físiques al cavaii de cursa (?). 
Destresa ? 
Origen ? 

CANACIS 

Canacis (nom., tessera de plom, doc. 141). 
K ~ V C Z K L ~ ~ ~ # O S ,  al lexic d'Hesiqui d'illexandria (s. v d.c.?), tipus d'espasa 
curta i corba usada pels perses. En la iorma llatina el trobem al Codex 
Sangalensis 912 (s. vi11 d.C.) (Gloss., N, 215, 32): canacem gladium. 
ThLL (cf. s.u.) apunta que potser correspon a acinuces (vid. Acinaces). 
Ovidi, Metamorfosis, 3. 217, atribuí a Acteon la pertinenca d'un gos de 
caca anomenat Canace, per la seva rapidesa (cf. Mentz 1933, p.126 i 
181; Jeschonnek p.23). Toynbee (1948; p. 27) i Jordan (1988, p. 132) 
traduiren cswordn. Canacis, corn Sica i hLgio descrivia, per metonímia, 
la rapidesa del cavail. 
Destresa. Rapidesa. 

CANDID(us) 

Candiqo) (abl.. honorif., doc. 177). 
~Blanc esclatant., ~esplendid*, =Cuna beiiesa radiant., i en sentit figurat 
també *felis-, -favorablc~ i fins i tot, .benevol, bos, d a r ,  piirn (vid. 
Claras). Usat corn epítet de déus, també el trobem qualiiicant els cavalls 
de Castor i Po1,lux a Ovidi, Metamorfosis, 8. 373. Fou molt usat com 
a cognomen (cf. ThLLOnom., S.V.; Kajanto 1965, p. 227) i nomen, així, 
Marcial 2, 24. 6, 8; 2, 43. 2, 16; 3, 46. 12; 12, 38. 6. Friedlaender 
(1875. p. 4) l'anoti entre els adjectiva etparticipia latina. Lambertz (1913, 
p. 113), Toynbee (1948, p. 26; 1973, p. 178) i Salomonson (1965, p. 
88) l'inclogueren entre cls noms que ieien al.lusió al color. Candidus 
aportava una gran quantitat d'imatges, relacionades amb la briiiantor 
esclatant que desprcnia, entenent-se, en sentit figurat, com a superioritat 
(vid. Sol i Phoenix). Principalment, descrivia el color de l'animal, tal com 
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recorda Isidor Etym., 12, 1. 51, referint-se al color del pel dels equi, 
Calulidus autem et albus inuicem sibi dferrunt ... candidus uero niueus 
et pura luce perfusus. 
Aspecte. Color. 
Expectatives. Bons auguris. 

CANDOR 

Candore(m) (ac., dejixiones, docs. 222 i 223) i [...]dore(m) (ac., dejixio, 
doc. 216). 
Com Candidus descrivia la bellesa del cavall per la resplandor que emana. 
És sovint aplicat al p&l dels animals, cspeciaiment a cavds, a$ a Virgili, 
Aen., 3. 538 i 12. 84, Claudia, 28, 370. 476 i Suetoni, Augustus, 
94. 6. El sentit expressava color i resplendor alhora, com tradui Forcellini 
(cf. S.V.) echiarore, splendore, luciditan. Jeanneret (1917, p. 91) i 
Salomonson (1965, p. 88) l'anotarcn entre els que feien referencia ai 
color. Fou un substantiu forqa vegades aplicat aiSol: Solk candor illustrior, 
quum ullius ignis, ... Ciceró, De natura deorum, 2. 40. L'arrel de candeo, 
esta relacionada també (vid. Calulidus) amb els noms de cavalls que 
recollien idees de foc, Iluni, or, ... (vid. Inluminator o Crisaspis). Candor 
era un cavall *lluent, brillant, resplendent. (vid. Candidus). 
Aspecte. Color. 

CAPRIA 

Capria (nom., botella rodona d'os, doc. 176, dejixiones, docs. 212, 213, 
214, 216, 218, 223, 224, 235) i [.]apri+) (ac., dejixio, doc. 222). (Vid. 
Apria a la llista de noms dubtosos.) 
Caprialcaprea (per a euslius, cf. Vaananen 1982, p. *186; Grangent-MoU, 
1991, p. 53 i 149), .cabra saivatge., així la definí Isidor a Etym., 12, 
1. 16. Era el femení en ús del nominatiu capreus. Existí un adjectiu 
homonim *de cabra. i tainbé se citen les illes de Cabrera i Capri com 
Capria o Caprea (cf. ThLL s.v.). Fou usat com a cognomen (cf. Kajanto 
1965, p. 326). En donar aquest nom segurament s'estava pensant en 
les aptituds i qualitats d'aquest animal, tant en la rapidesa (en fugir dels 
liops), com en l'agilitat i, potser també en una forma peculiar de moure's 
del cavaii semblant a una capria. 
Taranni. 
Destresa. Rapidesa. 
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Capriolu(m) (ac., defiiorws, doc. 224 i 235). 
Capriolus per capreolus (confusió entre les vocals e i i en hiat. a partir 
del s. I I I  d.C.; cf. Vaananen 1986, *190 Grandgent-Moll 1991, p. 149 
$224) Scabirol, isarda; també adopta dtres sentits posteriorment, sobretot 
en mots agrícoles i vinyatiires, per comparació o per diverses semblances 
(cf. Ernoiit-Meillet. s.v. caper, ThLL, s.v. capreolus). És testimoniat moltes 
vegades i arreu com a cognomen (cf. ThLL.Onom., S.V.; Kajanto 1965, 
p. 326). Com Cupria, pero amb matisos de joventut i d'afecte (cf. Gaide 
1988, p. 589) implícit en la forma allargada -ulus/-olus (davant e, i)(cf., 
Jeanneret 1917, p. 62-3) propis del diminutiu que el deriva, Capriolus 
comparava l'actitud i les aptituds de I'animal ainb les del cavall. 
Taranni. 
Destrcsa. Rapidesa. 

CAR[-c-314-]LVS (nom., defiio, doc. 219). 

CASSIDATVS 

Cassidatu(m) (ac., defixio, doc. 219). 
.Qui porta casc-. Jeanneret (1917, p. 91) proposi =le casqué.. A Gloss. 
V, 448, 29, s'anota: cristatus, galeatus, cassidatus. Com Brucatus o 
Barbatus, Cassidatus al.ludia a una marca de color en el p&l d cap del 
cavall, o a la crincra. 
Aspectc. 

CASTALIVS 

Castalius (nom., defixio, doc. 199). 
#De Castaliam, (gr. ~ d a a h ~ o g ) .  Castalia era una font de Delfos consagrada 
a Apol.ló (cf. Grimal, S.V.) o de Beocia consagrada a les Muses (Virgili, 
Georg., 3. 293). A la mitologia, Castali era fin de Castalia, una noia que 
en caure a la font li doni nom. Fou usat coin antroponim a grecia (cf. 
Pape-Benseler S.V.; LGPN, vol. 11, s.v.) i és testimoniat com a c o p n e n  
i corn a nomen d'home i de dona (cf. %LL. Omm., s.v.). Lambertz 
(1913, p. 109) i Jeanneret (1917, p. 94) Yanotaren entre els noms 
mitologics. Són freqüents les referencies a les fonts i d s  rius entre els 
noms de cavalls, cal recordar només corn exerriple la coca de Pegasus 
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(vid. aquest), o la gran quantitat de noms de rius (vid. Nilus i Fontanus). 
L'aigua de fonts i rius, com la Ilum (vid. Cadidus), siinbolitzava -vida" 
i esperanca de prosperitat (vid. Fwyer) ,  i, com els vents (vid. Aquilo), 
es considerava rapida i sense fre (vid. Oceanus). Dins aquest context, 
Casta1iu.í esdevé un nom parlador, en iant que cavall nascut, en sentit 
simbolic, d'uria font de Grecia (vid. Aracinthus); s'esperava a s  propiciar 
bona sort a la cursa. 
Origen. Diví ? 

CASTOREVS 

Castoreo (abl., mosaic, doc. 2). 
-De Castor., pertanyent o propi del dioscur 1116s guerrer. Castor i Pol.lux, 
joves i valents, són sempre presents al món del circ. Corn antroponim 
es testimonia Castorius des del segle IV a inici del vi d.C. (cf. PLRE. 
vols. 1 i II, S.V.). Castoreus, con1 la majoria de noms de cavails derivats 
de noms de déus i herois concedia a l'equu~, en sentit simbolic i metafbric, 
les qualitats i la protecció divina. 
Origen. Diví. 

CASTKESIS 

Castrese(m) (ac., defizio, doc. 234). 
Castresis per castremis (conversió en muda de la nasal davaní -S; cf. 
Vaananen 1982, p. 113 *121; Grandgent-Moll 1991, p. 194 $306; coin 
Cresces), qpertanyent al campaiiienl, a I'ex6rcitn; més tard, srelatiu al  Palau 
Irriperials a Tertul.lia Coron., 12; com a substantiu denomina i'oficial 
dcl Palau segons es testimonia a Codex Theodosianus VI, 31. 3. Jeanueret 
(1917, p. 92) considcrava de sentit analeg aquest nom i Latro, anotant 
alatrones eos dicebant antiqui qui conducti militabant, d'ou, cheval de 
guerren, col.locant-los al grup de noms que expressavcn un valor 
excepcional del cava11 o el seu temperanient propi. I'el matís que opaca 
castra a urbs (cf. Ernout-Meiüet, S.V. castrum), el podem relacionar amb 
Campus. Ates que la cronologia del document que ens ocupa es fixa 
als voltants del 400 d.C. (cf. Jordan 1988, p. 29), Castresis, per metonímia 
(vid. Derector o Regnator), com un oficial imperial, dirigia els cavds 
de la qiiadriga, defensant els colors de l'emperador. 
Destresa. Guiatge. 
(Origen. Altrcs.) 
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CATTA 

Catta (abl., honoríf., doc. 177). 
.Gatas, d'origen incert substitueix a I'antic feles quan arriba el gat domestic 
d'Egipte (cf. Ernout-Meiüet S . V . ) .  És testimoniat com a cognomen d'home 
i de dona i com a nom d'oceU (cf. André 1967, p. 50-1). Segles més 
tard, Isidor, Etym., 12, 2. 38, descrivia aquest animal per l'agudesa de 
la seva vista, Nam tanto acute cernit ut fulgore luminis noctk tenebras 
superet i s e p i a  Uoant l'enginy Vnde a Graeco uenit catus, id est 
ingenwsw, azá zov ~ultoBai. Catta s'aplici per comparacio com epítet 
alectiu i/o com a iloansa per ser un cavall ripid, igil i silenciós o potser 
lauibb pel seu caricter. 
Destresa. Agilitat. 
(Afecte. Estirna.) 

CAVCASVS 

Caucusus (prosa, doc. 239). 
El Caucasus mons és una serraiada situada entre el Pontus Euxinus i 
el Mare Caspium. Moltes Uegendes tingueren Uoc en aquesta zona; 
podeni recordar per exemple les succeides, ben a prop, a Cólquis, ciutat 
de Medea on -ntre d'dtres mites- Iason (vid. aquest nom de cavd)  
prengué el veiló d'or. I'ero el més destacable, sobretot en relacionar el 
nom amb el món equí circenc, és una denominació anterior de la 
muntanya. Segons un text dels segles 1-11 d.C. (Pseudo Plutarc, De 
fluuiis, V. 3) -0incidinl amb la data del testiinoni que ens ocupa- 
el Caucis abans fou ano~nenat muntanya de Boreas. Boreas era un vent 
del nord que engendra aigunes eugues i també amb una Erínia i amb 
una Harpia cavalls molt vclocos (cf. Grima1 s.v. Boreas). Es podria dir 
que el norn feia referencia a un origen del cavall, no necessiriament 
real, rnés aviat desitjat per tal que fos velo$ (vid. Ifirpinus). Caucasus 
en ser un cavail de la muntanya de Boreas esdevindria, en scntit 
simbblic, rom els equins lusitans (vid. Tagus), un c a v d  dels més 
rapids. 
Destresa. Rapidesa. 
(Origen.) 
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CELESTINVS 

Celestinqm) (ac., defaio, doc. 235), Celestinus (nom., úejixwnes, docs. 
212 i 213), Celesti[.]m (nom., defwio, doc. 214) i [Celjestin[u(m)] (ac., 
defiio, doc. 219). 
Per Caelestinus (monoftongació del diftong ae, cf. Vaananen 1982, *59), 
-del cels, usat amb el mateix sentit que caelestis (vid. Oúpav~ó<) del qual 
deriva pel S& -inus (vid. Puerina), que tainbé té el sentit de scelest, 
del cel, d iv í~  i, en sentit figurat, -meraveliós, excel.lent=. Plini, Naturalú- 
Historia, 3. 114, anomenava Caelestini als d'umbria. Existí com a nom 
d'home, sobretot testimoniat a partir de finals del segle 111 d.C. +oincidint 
amh els testimonis que ens ocupen- cap endavant (cf. ThU.Onom., s.v.; 
PLRE, vol. 1, S.V.). També es troba sovint com a cognornen lovis i com 
a cognomen personal (cf. Kajanto 1965, p. 338). Lambertz (1913, p. 114) 
i Jeanneret (1917, p. 94), l'inclogueren al grnp de noms d'home; Toynbee 
(1948, p. 28) al d'cpítets afectius. Celestinus, evocava la idea de color 
compresa igudment a Ceruleus, pero, principalment, com Vranius o 
Martius, iioava el cavd  pel seu origen simbblic, en assimilar-lo als déus 
i desitjant que mostris les mateixes qualitats excepcionals. 
Origen. Diví. 
Afecte. Lloanca. 

CELTIBER 

Celtibero (abl., honoríf., doc. 178) 
=Celtíber, de Celtibiria.. Hi ha testimonis com a cognomina sobretot 
a la mateixa Celtihkria (cI. ThLL.Onom., S.V.; Kajanto 1965, p. 198)) i 
a d'altres liocs, coin un gladiador, CIL VI, 27881, a 87. Lambertz (1913, 
p. 108), Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 86-7) anotant 
Celtiberus, i Friedlaender (1875, p. 3), Celtiber, l'inclogueren entre els 
norns geografics, gentilicis, etnics. Celtiber, coin Baeticus, recordava la 
Hispania reconeguda a l  inón circenc com .mares de cavds ripids. 
Origen. ~ t n i c .  

CENTAVRVS 

Centauro (abl., honoríf., doc. 178), Centauru(m) (ac., defiioms, docs. 
215, 220, 221, 222, 223, 224, 235), Cenl ..... ] (defwio, doc. 217) i 
/.]entauru(nc) (ac., defuio, doc. 216). 
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Els centaures primcr éssers monstrnosos, més tard, anirriais -fantistics= 
meitat homes meitat cavalls. Esta testimoniat, poc, com a cognomina a 
l'epigrafia (cf. ThLL.Onom, S.V.). Friedlaender (1875, p. 4), col.locant- 
lo a substantiva graeca, és l'únic autor que no l'anota al grup de norns 
rnitologics. Com a referkncia iconografica és interessant recordar el mosaic 
de la coronació de Venus d'Éllks (doc. 15): dues centaures (cf. Duval 
1980, p. 210. 27) simbolitzen els cavalls de cursa Polystefanus i Archeus. 
Centaum propiciava la victoria, ja que es desitjava que l'equus amb aquest 
norn corregués com un cavail pensant com un home; iguaiment, recordava 
les proeses narrades a la rnitologia (vid. Sagitta). 
Afecte. Lloanca. 
Destresa. 

CERMARVS 

Cenarus  (riom., relieu, doc. 188). 
És un nom de difícil interpretació; per Cermulus? Lainbertz (1913, p. 
108) proposa entendre'l per Cermalus per una assimilació progressiva 
de la segona líquida. (Cermomm era el nom d'una ciutat Macedonia, Plini, 
Natutalk Historia, 4. 38.) ThLL.Onom., s.v. recull només Cermarus (sic) 
com a nom de cavall, sense aportar cap suggeriment. (iPodríem pensar 
en una mala lectura o en un error grific per Germanus? Sernbla difícil 
ja que el document on es testimonia és forca acurat.) Cermalus era el 
noru d'nn turó al costat del mont Palatí, Ciceró, EpktuEae ad Atlicum, 
4, 3. 3. En tal cas, s'asscmblaria a noms com Campus o Imber, i, sobretot, 
a Aracinthus, i es podria referir a l'origen, en sentit fgurat, del cavall 
(vid. Italus). 
Origen. Altres ? 
Significat dubtós. 

CERVLEVS 

Ceruleus (norri., mosaic, doc. 13). 
Per Caeruleus (vid. Celestinus). Denominava, en sentit propi, el color 
del ce l  sembla correspondre al sblau fosc~,  cennegrit, gris- (vid. Nimbus). 
Al l&ic couiú s'ha usat pcr descriiire els uüs, Horaci Epodes, 16. 7, 
o la crinera de Júpiter, Apul.leu Met., 6. 7. També dona nom -pel seu 
color- a animals marins, així ho testimonien Isidor, Etym., 12; 6. 10, 
on descriu aquest color, nam caeruleum est uiride cum nigro, ut est mare, 
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i el Codex Vaticani 3321 (s. vi1 d.C.), Ceruleus uestia marina colore uero 
oppellatus (Gloss. N, p. 32. l. 1). Ceruleus es referia al color fosc del 
p$l, pero ahora recordava Cekstinus (vid. aquest) pel matís compr&s en 
l'etimon. 
Aspecte. Color. 

CHRYSIPPVS 

Chrysippo (&l., honoríf., doc. 178). 
*Cavd d'orm (gr. ~púamzvg), a la mitologia era el nom d'un fi de Pelops 
(vid. aqiiest). Fou forca usat com a antropbnim tant en grec cam en Uati 
(d. LGPN, vol. 1 i 11, s.v.; ThLL.Onom., s.v.; PLRE, vol. 1 i SI, s.v.; 
Solin 1982, p. 251 i 1349). Lambertz (1913, p. 113: ~Goldpferds) el 
classifica entre els noms qiie mostraven alguna peculiaritat del cavail. 
No es pot saber en que pensava i'individu quan posa el nom al cavaü, 
pero, sí cal suposar que coneixia el significat del mot (d. Solin 1971, 
p. 69) i la tradició initolbgica. T'er al primer terine del compost (vid. 
Crisuspis), potser també es fa reierkncia al color o a la resplcndor del 
pel de l'animal. Chrysippus, com Chrysopolus i 'Ohó~pvaog, valorava el 
cavd  com un objecte valu<ís, alhora que, en sentit fiyraí,  cvocava I'estima 
del propieiari per aquest. 
Aspecte. Color. 
Afecte. Lloanca. 

CHRYSOPOLVS 

Chrysopolus (rioni., contorniat, doc. 138). 
s~o l t r e  o cavd  d ' o r ~ ,  seinbla un compost tarda de nova formació, fet 
freyiient cn noms de cavalls (vid. Lenobatis), tanhé testimoniats en 
contorniats (vid. Ferobols): forinat sobre~pvac  .or. (vid. Crysiphus) i ndhog 
epoltren. Aquest darrer mot fou usa1 pels lírica substituint fmog (cf. 
LiddellScott, s.v.) i 6s testimoniat a una inscripció en parlar de curses 
de cavaüs (Inscriptiones Gruecue, Voluminum II et III editio minar, fasc. 
11, 2326. SI). Sgualrrient, el coneixem com a segon terme en el nom de 
cavd  EdnoAo;. Chrysopolus qiialiiicava l'animal perla seva vdua simbblica 
(vid. Chryippus) i descrivia el color resplendent del p&l (vid. 'OA&pvaog). 
Aspecíe. Color. 
Afccte. Lloanca. 



CIRCIVS 

Circio (abl., funer., doc. 181). 
El vent del nord-est, el mistral, que bufava a la Gallia meridional (Aulus 
Geldi, 2; 22. 20 i Isidor, Elym., 13, 11. 12). Per altra banda, com diu 
La~iibertz (1913, p. 112), aquest és un noin parlador per a un c a v d  
circenc, per falsa ctimologia circus+ius =de circs. L'individu podia 
relacionar +le forma secundaria- el mot amb el circ. Recordeni la falsa, 
pero divertida, etimologia que [sidor, Etym.: 18, 27. 3, explica per al 
iriot circenses: Inde et circenses dictiputantur, quasi circa enses ... (al voltant 
dc les espases). Circius, com Africus o Zephyms, descrivia, en sentit 
metaforic, la rapidesa i la lleugeresa del cavail a la cursa. 
Destresa. Kapidesa. 

CIRRATVS 

Cirrato (abl., honoríf., docs. 177 x2, 178 x2). 
.El que té o porta cirrus*. Cirrus, aplicat als cavaiis, descrivia el -tupea 
o la mata dc la crinera quc queda davant el front (Vegetius, Mulomedicina, 
4. 2). Fou usat coin a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 223). Cirratus 
es referia a la peculiar crinera del cavaii que el diferenciava de la resta 
(vid. Comatus o Crinitus). 
Aspecte. 

CLARVS 

Clarus (noui., dehiones, doc. 212 x2, 213, 214 i 233). 
~Clar, briüant, esclatant., usat per quaiiiicar els vents, referint-se al Aquilo 
a Virgdi, Georg., l .  460, com Candid~~s, per al Zephyrus a Coliiinel.la, 
18. 78; tainbé, per extensió, =il.lustre, gloriósm. Fou usat com a nomen 
i cognomen arreu de l'imperi (cf. ThLL.Onom., s.v.; Baumgant 1936, 
p. 17; Kaianto 1965, p. 278; PLRE, vols. 1 i 11, S . V . ) .  Claras, evocava 
el color del pel quc cducrnava coin Candor, pero, principalment, 
distingia el cavall per sobre la resta per la gloria i la superioritat (vid. 
Famosus), aniL un inatís més fort d'enaltiment figurat. 
Aspecte. Color. 
Afecte. 1,loanqa. 

CL[ ...] ET[..] (contorniat, doc. 95) 



COMATVS 

Comatu (abl., patera, doc. 169), Comatu(m) (ac., defaiones, docs. 220 
i 221). 
=El que té una llarga cabellera=. Derivat propiament ilatí de coma 
.cabellera-, pel morfema -to-; no és el participi pcrfet del verh como, 
com afirma Forceilini (d. S.V.), ja que aquest sorgeix posteriorment des 
dels derivats propiament iiatins comatus i coman.! (cf. ThLL, S.V.; Ernout- 
Meiilet, s.v. coma; Ox.Lat., s.vv.). El mot fou definit per Priscii, Gramm. 
2, 441. 23, a coma comalus, i gairebé amb els niateixos terrries per Isidor, 
Diflapp., 97. N Codex Caesznensis 401 (Closs., V 566, 4; s. X) s'anota 
comatus cura j t  comosus natura. Es testimoniat com a uom d'home i 
tambe corri a agnomen (cf. Thl,L.Onom., S.V.). Segurament, Comatus iiuia 
una crinera ilarga i destacada, per la qual es dxerenciava de la resta. 
Aspecte. 

COMPRESSOR 

Compressore (ahl., mosaic, doc. 35). 
(De comprimo) *el que pressiona~, se1 que empenyn, fou usat per Plaute, 
Aulularia, Arg. 2, 7, coni <violador*. Pero, si prenem el matís testirrioniat 
a Plini, Naturalis Historia, 11. 98, en parlar de les des  dels ocells per 
compressus =acció d'cstreiiyer, de prémer., .de recollirn, i citat per 
Forceiiimi (cf. s.v. compressor)c qui frenum imponit, c d  que entenguem 
el mot com -aquel1 qui rete o replega~. Aixi doncs, aplicat a un cavail 
circeric, pudem pensar en aquell que pressionava per aconseguir la victoria, 
i més, concretaincnt, cn cl funalis esqucrra, que frenava en entrar a les 
metae i empenyia en sortir d'elles. Igualment, podia referir-se, en sentit 
gen& a 1'ar:titiid impetuosa de l'ariirrial. 
Dcstresa. 
Taranna. 

CONCORDIVS 

Concordio, [Concordio] (Al., deJaio, doc. 211 x3). 
De concors, -rdis -i de mateix signiiicat- -de mateix cor, concordant~, 

. , eharmonios~, amh el reforc ius  (cf. Grandgent-Moii 1991, p. 53; Vainanen 
1982, p. 146), testimoniat com adjectiu a CIL VIII, 8530. Fou molt usat 
com a cognomen (ct. Kajanto 1965. p. 255) i un poc nienys corn a gentilici. 
arreu de l'imperi, també al seglc I\' d.C. (cf. ThLL, S.V.; PLRE, vol. 1, 



s.v.). Jordan (1988, p. 131 i SS.) no es pronuncia sobre aquest nom. 
Coni a pard.le1 circenc cal esmentar les marques a les anques Concordi 
d'algiins delü cavalls dcl mosaic de circ de Barcelona (doc. 28) (cf. Darder 
1993-94, p. 274 i 278-279). Concordius descri\'ia el temperament afable 
i positiu de l'equus favorable a les ordres (vid. Volens), pero també incidia 
en la -perfecta conjunción en ~rioure's de l'animal, potser dins el jou 
o en sentit generic. 
Aspecte. Movirnent. 
Taranni. Docilitat. 

CONSVL 

Consul (nom., contorniat, doc. 96). 
Al contorniat apareix una quadriga corrent cap a l'esquerra, i sobre s'anota 
Torm, el nom de I'auriga, i sota Consul, el nom del filna1i.s esquerra. 
Alfoldi i Alfoldi (1990, p. 193) l'anotaren com a norii de cavall (vid. 
Fausfinlls al llistat de noms de cavalls dubtosos). 
És conegut com a cognomen (cf. Solin 1994, p. 317). Vopiscus, Quattuor 
tyranni, 3. 4, I'usi corn a epítet de Júpiter (vid. Fulminator), segurameni 
el contorniat on surt aquest testirnoni cal datar-lo dins el s. IV ,  coni aquest 
autor. Toynbee (1948, p. 29) el cita amb noms d'activitats huinanes. 
Coruul, com Pontzfe.~ o Vindex, descrivia, en sentit figiirat, per comparació, 
lcs qualitats de l'animal, sabedor, distingit i decisori, pero sobretot el 
qualificava com a governant, guia de la rcsta de cavalls de la quadriga 
(vid. Casfresis). 
Destresa. Cuiatge. 

Corace (abl., funer., doc. 183, poesia, doc. 238) i Coraci (voc., Uuerna, 
doc. 160). 
~Corb-, denominava I'ocell i iina miquina de guerra (vid. Ballista). Fou 
usat corn a noin d'hoine i també denomia una muntanya d'Etblia i un 
riu de Sarmitia; igualmeni era el norn d'un grau dins la iniciació Mitraica 
(vid. Heliodromus) (6. ThLL.Onom, s.v.). És interessant recordar l'origen 
familiar i cxpressiu, possiblement onomatopiic del mot grec (pel final 
-en (cf. Chantraine, s.v. ríópan comparable entre el soroll de les peülles 
del cavd  i cl g r d  del corb (amb un altre matis vid. Verbosus). Friedlaender 
(1875, p. 4) i 'I'oynbee (1948, p. 26), citant el nom com Coracills (fent 



100 MARTA DhRDER LISSON 

referkncia a Coraci), I'inclogueren, el prirrier dins el grup d'adjectiva 
graeca i la segona entre els norns de color. Corax era cl nom d'un gos 
d'Acteon (~squi l ,  gr. 245; cf. Jeschonnclc 1885, p.28; Mentz p. 127). 
Corax podria ser un cavaU de color negre briüant. 
Aspecte. Color. 

CORYPHAEVS 
Coryphaei (gen.% poesia, doc. 240). 
.El cap.' ~opu@alo<, de ~opv@>i que en sentit figurat expressa la idea 
de ~l'essericial, el millor~ (ci. Charitraine, s.v.). (A ThLL.Onorn., s.u. se 
cita aquest tcstimuni com si fos norn d'hoinc; Gafiot s.v. l'anota com 
a noin de cavaii.) Coryphaeus siinbolitzava el cavali que du el cornanda- 
ment de la nau (vid. Nai~ta), el fumlis esquerra o algun dels iugales, 
en sentit metafbric, con) Consu1 o Kegnntor. 
Destresa. Guiatge. 

COSSVPHVS 

Cossuphus (norn., funcr., doc. 182). 
De icóoov~o~ (per a u/y, cf. Vaananen 1982, *58), =oceli negre*, =labre= 
o =Turdus Merulan, un tipus de peix (cf. Visconti 1881, p. 180). A mes, 
tal com indica Pausanies. Y, 22. 4, era el nuin d'uria rasa de poltres 
de Tandgra. Fou usa1 coi11 aniropbniin Uatí (cf. Solin 1982, p. 1050) 
i en grec es concix t a d é  la forma ~ou i i$ iov  (d. LGPIV, vol. 11, s.v.). 
Cossuphus, com Corax, podia descriure el color negre del pel del cavall, 
pero també la rapidesa dels poltres pel seu origen. 
Aspecte. Color. 
Origen. 

COTYNVS 

Cotyno (abl., honorif., docs. 177, 178 x3, furier., docs. 180, 181) i Cotynus 
(norri., futier., doc. 179). 
Segurament, per Cotinus de ~ózrvos (y per i, per fer notar que es tractava 
d'un préstec grec; cf. Vaananen 1.982, p. 73-74; Solin 1971, p. 76) solivera 
salvatgen. Tant Cotynus coin Cotinus són testimoniats com a cognomina 
i com a nom de dona (cf. ThLL.Onom., s.v. i Cottinus, PLRE, vol. 11, 
s.v.; ja en grec, Pape-Beriseler s.v.). Hesiqui d'illexandria (s. v ? d.C.) 
cita el nom d'una planta Brassica aruensis pel mot K ~ L V O I  (els testimonia 
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que ens ocupen daten aprox. del s. 11 d.C.). Friedlaender (1875, p. 4) 
l'anoti al grup substantiva graeca. Lambertz (1913, p. 108) el classifica 
coma ktnic, referint-se al riorri d'un poble gerrnanic del nord sder Quaden. 
(no hem trobat cap referencia al respecte). Solin (1982, p. 1093), citant 
els antroponims els inclogué entrc els noms dc plantes. Com mostra 
Aristofanes, a Plutus, 586, z o ú ~  v ~ ~ ü ~ m a g  a ~ $ a v ó o a g  ~mlvov ae$dvo~, 
parlant d'olímpia, el cotpus coronava els victoriosos. Així doncs, com 
a noin de cavall circenc, Cotynus lloava I'anirnal i I'igualava als vencedors 
(vid. Polystefanw) olímpics. 
Expectatives. Victoria. 

CRINITVS 

Crinitu(m) (ac., defixiones, docs. 216, 218,222, 223,224) i Cnnitus (noni., 
rnosaic, doc. 7). 
*El que té una Ilarga crinera*. Fou un cognomen usual, també de 
l'emperador Traja (cf. ThLL.Onom. s.v.; Kajanto 1965, p. 223). Com 
Comatus, Crinitw destacava la llarga cririera. 
Aspecte. 

Crisaspis (noin., dejiziones, doc. 216, 222, 223), Crisusl---] (defDLio, doc. 
217) i Xpúuam~v (ac, defixiones, doc. 203 i 208). 
Per Chrysaspis, de~púuamig(per a clch, vid.Hracciatus; i pery, App.Probi 
28; 0 1 ~ s  non @rus; Vaananen 1982, *58; cf. Grandgent-Moll 1991, p. 
130), ~ a r n b  un escut d'or.; també eren anomenats a% els guerrcrs 
inacedonis per la briilantor dels seus escuts, Pbl.lux, 1. 175 (gramatic, 
s. 11  d.c.). El trobem tambb cn llatí com a nom de persona (ci. ThLL.Onom., 
s.v.; Solin 1982, p. 656). Jeanneret (1917, p. 91) l'anota al grup de noins 
que destaquen alguna particularitaí del cavaii. Crisaspis descrivia una 
marca de color sobre el pit del cavaii (vid. Aster) i també, de manera 
siinbblica, prutegia l'animal: i a qui I'envoltava, amb un escut divi ($Ares, 
de Palas, etc.; vid. Aegü) i resplcndent que enlluernava cls adversaris. 
Per la blancor briilant que podia desprendre una =protecció d'or- podcin 
relacionar el norn arnh altres coi11 Cundor o Aureus. 
ilspecte. Taqnes. 



CROCEVS 

Croceu(rn) (ac., defiiones, docs. 215, 216, 222, 223) i CroL..] (defLxiones, 
doc. 217). 
-De safra, de color de safri, groc, daurat~. Croceus descrivia el color 
del p&l del cavall. Alhora, cstava molt relacionat amb el foc: la Uum i 
el sol; croceils rouantes i p i s  ortus Solis, a Claudia , 22. 467; croceis ... equis, 
Epicedió Drus, 282 (Poetae Latini Minores vol. 1). Sobretot es referia 
al cnlor dcl pel del cavall, pero, en segon terme, evocava la resplendor 
que desprenia (vid. Piropus i Aureus). 
Aspecte. Color. 

CRYSIPHVS 

Crysiphus (nom., defnio, doc. 199). 
Per Chrysiphus (c/ch, vid. Bracciatus) d u m  d'or=; compost descriptiu 
com Crisaspis (per a la utilització del primer terme vid. Pyiripinus o 
~ robo lus ) ;  es coneix com a rioin d'un p e k  xpÚoo#o~ (cf. Cyprii, 44, 
Gloss.; Toinpson, The glossary of greek fiches, London 1947, p. 292). 
Jeanneret (1917, p. 94) el classifica al grup de noins mitologics. Crysiphus 
descrivia el cnlor del pel del cavall (vid. Piropus) i: en sentit figurat, 
s'evocava l'esiinia del propietari per l'aniinal com a objecte valuós (vid. 
roMxpuoo<). 
Aspecte. Color. 

CVPIDO 

Cupidine (abl., tionoríf., doc. 178), Cupido (nom., mosaics, docs. 8, 11, 
contorriiats, docs., 97; 98, 99), /.]upido (nom., contorniat, doc. 137), 
KoniSWv (nom., dejzones, docs. 194, 195), Ko rc(....] (dejzo, doc. 196) 
i Kovn~~Slv&(p) (ac., defunones, docs. 200, 206). 
Cupido, fiU dc Venus, com el seu noin indica, és la personificació del 
sdesig apassionat.. Per a la forma grega vid. Derisor. Com a paral.lel 
iconografic circenc, cal citar els tres mosaics nord africans on apareixen 
al costat dels cavails vencedors (docs. 6 i 12) cupidons volant o mnntant 
els dofins (doc. 26). Esta testiinoniat com a cognomen (cf. ThLL.Onorn., 
S.V.). Friedlaender (1875, p. 3), Larribertz (1913, p. 110) i Saloinonson 
(1965, p. 85) l'inclogueren al grup de noms mitologics. Toynbee (1948, 
p. 28 ~Sweetheart.; 1973, p. 179) Yagrupa ainb els epítets afectius. Icajanto 
(1965, p. 266), classifica aquest cognomen entre els de sentit despectiu, 



especialment com ~avaricious, greedy.. Per a un cavaU de cursa, els apel- 
latius que podrien semblar pcjoratius prenen altres matisos que irri- 
pregrien els sentits dels mots de forca i voluptuositat positiva per a la 
carrera (vid. Luxurioslls). Cupido, a més de mostrar l'estima del possessor, 
impregnava, en sentit metaibric, el cavall amb totes les qualitats del 
déu (beilesa com Ganimedes, fogositat coin Amalor, ... afecte, proper 
a Amor). 
Afecte. Estima. 
(Aspecte. Bellesa.) 

CVRSOR 

Cursore(m) (ac., defuiunes, docs. 215, 216, 218, 223). 
"Corredor., -conductor de carro*, =inissatgern. Fou cognomina u,irorum, 
sohrenom i també agnomen a CIL 111, 9002 (cf. ThLL.Onorn., s.0.). Balil 
(1962, p. 335) i Salomonson (1965, p. 87) l'anotaren al grup d'activilats 
humanes; Larribertz (1913, p. 1 4 ,  amb Dromus, considcrava que era 
un noin parlador. Jeanrieret (1917, p. 92-93) i Toynbee (1948, p. 27; 
1973, p. 178) l'inclogucren entre els que feien referencia a raracterístiques 
físiqiies. C~~rsor,  al.ludeix a la rapidcsa i a la destresa de governar la 
quadriga (vid. Rebmator). 
Destresa. Rapidesa. Guiatge. 

DAEDAL(us) 

Dnedal(o) (abl., honoríf., doc. 177). 
Dhdal, pare d'lcurus (vid. aquest i Admetus), és constructor del laberint 
i de les ales que aproparen el seu Iiii al sol. El trohem al lexic comú 
llatí corn adjectiu amb el sentit que expressa la seva arrel, chabil, destrea 
(cf. Chantraine, s.v. Aai6áAAw), i =enginyós= o ~artísticament treballatn. 
Esta testimoniat a l'antroponímia, en grec i en llati (cf. Pape-Benseler, 
s.v.; LGPN vols. J i 11, s.v. i ThLL.Onom., s.v.). Com a nomina virorum 
graeca el classifici Frirdlaerider (1875, p. 3). Per a Lamhertz (1913, p. 
110) es tractava d'un nom mitolbgic i personal ahora. Toynbee (1948, 
p. 28), Baiil (1962: p. 335 nota 249) i Salomonson (1965, p. 85-61 
l'inclogueren entre els noms mitolbgics. Daedalus simbolitzava enginy 
i perfecciú, en sentit específic, en la cursa i, en sentit gcnerai, en els 
moviments i en la figura. 
Destresa. 
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DANAVS 

Danao (abl., honoríf., doc. 189). 
Rci #Argos, també seis argiusa i 4 s  grecs~. És coneyt  coin a noin 
d'home i corri a cugnornen (cf. Pape-Benseler, s.v.; LGPIV vols. 1 i 11, 
s.v.; i ThLL.Onorn. s.vv.; PLRE', vol. 1, s.v.; Solin 1982, p. 468). Forca 
noms de cavaiis recorden alguna part de Grecia (vid. Mantinew), pero 
també d'altres indrets (vid. Baeticus). Danaus, com Hellenus, es referia 
potser a l'origen real de l'aninial (vid. Aracinthus), pero el sentit simbolic 
i f iyra t  6s niolt més present; s'assimilaven les qualitats i aptituds del 
poble admirat pels roinans a I'anirnal que duia el seu nom. 
Origen. Etnic. 

Danubiu(rn) (ac., dejkiones: docs. 216, 218, 222), Danuuiu(m) (ac., 
defixiones, docs. 215, 223, 224 x 4). 
Sembla que la zona que voltava el riu Danubi produia bons cavas  de 
cursa. Antigainent Danubius designava la part superior i mitja del riu 
i Hister (vid. aquest) la part baixa, tot i que pcr als grecs aquest darrer 
denomiriava tot el riu. Es un nom testirrioniat com a cognomen (cf. 
ThLL.Onom. i Pape-Benseler, s.vv. i Solin, 1982, p. 468). 'ranlbé dona 
noni a una nau (cf. 7'hLL. Onom., su . ) .  Dunubiils i Danuuius recordava, 
potser, i'origo (vid. Tagus) o simpleinent evocava la rapidcsa i la fluidesa 
del riu, iinida a la fertilitat que d'ell es desprenia (vid. Nilils i Pontanus). 
Destresa. Rapidesa. 

DAN[---] (honoríi., doc. 177). 

CIL VI. 37834 i 33937 dubtr si ld il' no rcspon a una M; proposi la 
lectura Danlao---] (vid. Danai~s). 

Adp8avov (ac., defixiones, docs. 200, 204, 205, 206). 
13ra el rioni del fiU de Zeus i Electra, fundador de Dardiriia o Troia; 
t a d é  denominava sels troians- i per assimilació, Dardanus amb Enees, 
a Virgiii, Aen., 4. 662, els romans. Fou un antroponim freqüent (cf. 
Pape-Bcnseler, s.v.; L,GPN, vol. 1 i 11, s.v. i ThLL, s.vv.). Lainbcrtz (1913, 
p. 108) I'anota entre els rioms geografics. Saloinonson (1965, p. 85-86) 



considera oportú incloure'l als grups, itnic i initologic. Aápc3avos descri- 
via el cavaii com a troii, corn Enees, i coin a roma originari (vid. Danaw). 
Origen. Etnic. 

DARIVS 

Aup~iov (ac., dehones ,  docs. 200, 204, 205, 206) i vid. Darius a la ilista 
de noms dubtosos. 
Fou el nom de diversos reis perses; Hesiqui d'illexandria (s.v.) el cita 
al lhxic coin a .la ciutat del daum. Tambi. fou usat a l'antroponimia (cf. 
Pape-Benseler, S.V.; LGP,V, vol. 11 s.v.; ThLL.Onom., su.; PLRE, vol. 11, 
s.v.; Solin 1982, p. 229). Lambertz (1913, p. 109) i Jeannerct (1917, 
p. 94) el classiiicaren anib els noms d'herois i déus; Toynbee (1948, p. 
29; 1973, p. 179) cntre cls de persona. Darius, recordava la duresa dels 
reis, pero sobretot l'actitud propia en el comandament d'un gran irnperi; 
podem pensar igualment en l'origen, ja que la cavalleria de l'exercit persa 
era de gran renom, per la seva destresa i eficacia. Entre els noms de 
cavalls es recorden tainbé alguns reis entre d'altres Iuba i Massinissa; 
aixi com noms referits a la capacitat de governar (vid. Corylshaeiu.). 
Uestresa. Guiatge. 

DA[---] (honoríf., doc. 177, patera. doc. 169) 

DECOR 

Decore(m) (ac., dejixones, doc. 224, 235). 
Per coinparacii> arnb decus, de la mateixa arrel que es refereix niés a 
l'anima, decor dcscriu la bellesa corporal, física, *el que és bel l~,  usat 
també com adjectiu amb el sentit de zbo, magnífics. Hi ha algun testiinoni 
coin a cognomen a Roina i a h c a  (cf. ThLL.Onorn, s.v.; Kajanto 1965, 
p. 232). Lambertz (1913, p. l l l ) ,  en segon Iloc, I'anota com a norri 
abstraete. Jearirieret (1917, p. 90) el classifica entrc els noms que 
denotaven vigor, noblesa, finesa d'actitud o color. Decor gaudia d'una 
bellesa excepcional, tant física com de movirrierits (vid. Duedalw). 
Aspectc. Bellcsa. 
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DECORATVS 

Decorato (abl., honorif., doc. 178 x 2) i Decoratu(m) (ac., defixio, doc. 235). 
~Adornat, embeiiitn, denoriiinaiiu de Decor (vid. aquest). hs un mot no 
testimoniat ni COIII adjectiu ni com a substantiul segurainent fou pres 
directarnent del liatí parlat per a Yonomastica. El trobem freqüentment 
i en gran noinbrc coin a nomen i cognomn (cf. Kajanto 1965, p. 231); 
seiribla haver comencat a usar-se sobreiot a partir de rnitjan segle iii d.C. 
(per exemple, CIL 111, 1596): amb més freqiiencia cap d s  segles v i VI 

(d. ThLl,.Onom., s.v.; PLRE, vol. 11, S.V.), sobretot demostrat pels autors 
tardans, per excmple, Decorato uiro deuoto a Cassiodor, Variae, 5. 31. 
Gracics a la cronologia d'utiliizació d'aqucst mot: els paralkls antroponimics 
esdevenen una dada inés que corrobora la proposta de Jordan (1988, 
p. 129) de donar una datació aproximativa de les defixiones al voltant 
de I'any 400 d.C. (vid. Delusor). Lairibertz (1913, p. 112) I'anota entre 
els que iloen el cavaU; Jeanneret (1917, p. 90) el situi amb Decor. Per 
a Toynbee (1948, p. 28) era un nom de victoria. Pel morfema -to-, 
Decorah~s expressa i'acompliment de la noció de decor; per aquest motiu, 
és seinblant a Comatus o Vittatus, evocant la beilesa corporal. 
Aspecte. Bellesa. 

DELFVS 

DelJi~s (noin., inosaic, doc. 31). 
I'er Delphus @er f, cf. Vaininen 1982, *102), denorriinava alhora la 
ciiiiat, coneguda pel farn»síssiin oracle d'Apol.10, i els seus habitants i 
indígenes. Fou norri d'esclau, CIL XIV, 2426, testimoniat a Homa com 
a nom de persona des d'ilugust fins al s. iii d.C. (d. ThLL.Onom., s.v.; 
Solin 1982, p. 571); tambí: apareix a l'antroponímia grega (cf. LGPN. 
vol. 1, s.v.). De-fus, en ser un únic testirnoni del s. rji d.C. i de Metida, 
mostra la preshcia de la cultiira hel.lenica entre els hispans de l'epoca. 
Entre els noms de cavalls els paral.lels més imniediats són Castalius, 
Phoebus i Hellenus. Es referia a una origo figurada (els emeriterics no 
necessitaven cavaiis grecs per al circ), i simbolitzava un ~a iuu le t~  per 
aportar Lona sort a la cursa (vid. Euentius). 
Expectatives. Buns auguris. 

DELICAT (abl., honoríf., doc. 177). 

Per Delicat(o, iano), vid. aquests. 



DELICATIANVS 

Delicatianus (nom., de$xio, doc. 212) i Delicaltanus (noin., deflziones, 
docs. 213, 214) i vid. Delicat. 
Format sobre Delicatus, amb el sufii -ianus (allargament tarda d'-anus< 
-nus; cf. Gaide 1988, p. 591), usat especialment per formar noms propis 
(cf. Jeanneret 1917, p. 65). Scmbla un mot exclusiu del llati parlat 
seguramcnt usat en un llenguatge tancat, familiar (vid. Decoratus); no 
es troba testimoniat ni dins el Iexic comú ni a l'onomastica. Lambertz 
(1913, p. 112), Jeannerei (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 28), traduint- 
lo, aquesta per .Dandy., cl classificaren entre els noms afectiiis. Potser 
es pot pensar que, pel sufix, es marca una carrega afeciiva més forta 
que a Delicatlls (vid. aquest). 
Aspecte. Beliesa. Moviment. 

DELICATVS 

Delicatus (noin., mosaic, doc. 22, deflziones, docs. 212,213, 214), Delicnto 
(abl., honoríf., docs. 178 x 2, 180) i vid. Delicat. 
~J ro lup tuós~~  =encantador., selegant., *delicat~ i coin a substantiu zfavo- 
ritn. Forp  cognomina d'home i de dona arreu dc l'imperi (cf. ThLL. 
Onom., S.V.; Icajanto 1965, p. 270). Per a Lambertz, Jeanneret i Toynbee, 
vid. Delicatianus. Es similar, a Blandus o Attonitus, si es refereix al ca- 
racter; a Lmuriosus i a Elegans, pels movirrients i la bellesa; a Amatus 
per l'afecte del possessor, aplicat sovint amb aquesl sentit a aniinals (cf. 
Ox.Lat., S.V.). 

Aspecte. Beiiesa. Moviment. 

DELVSOR 

Delusore(mj (ac., defiiones, docs. 216, 218, 222, 224). 
*El que se'n riii de. o =el que fa trampes~. No apareix a I'antroponii~iia. 
Per a Larnbertz (1913, p. 110-111) feia somriure i donava bona sort 
a la pista. Jcanneret (1917, p. 93) el classifici entre els que descrivien 
el temperament de I'equus. I'er I'arrel del ~ n o t  (ci. Ernoui-Meillet, s.v. 
ludus), podein considerar Delusor com aqueli que es dedica al joc: com 
Aliator, pero pels matisos afegits més tardanament, cal que penseni iarnbé 
en la iorrna *graciosas de mourc's del cavd  (vid. Gelos o Derisor). Pero, 
principalment, tal com anota Cassiodor, Jud., 1. 17, recorda, corn Latro, 
la rapidesa del cavall, per comparació a la velocitat en enganyar que 
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cal que tingui un professional dc la trampa. Ja que l'únic paral.le1 d'aquest 
mot apareix al segle d.C., confirmant la cronologia tardana proposada 
per Jordan (1988, p. 29) de les dejkiones (vid. Decoratus), segnrament 
és aquest darrer sentit el que s'entenia. 
Destresa. Rapidesa. 
Taranni. Ale-ia. 

DERECTOR 

Derectore (abl., honoríf., doc. 178). 
Derector, .el que dirigcix., pcr Director (obertura de timbre vocalic, i@reu)- 
en  e-, fenoiuen tarda testimoniat per les Ilengües rominiques, cf. Vaananen 
1982, p. 72 *55; cf. Tagliavini 1949, reimp. 1993 p. 325 *49) mot agent 
postverbal de di@. Gairebé inexistcnt al Iexic comú I'anota Ireneu, 6, 
21. 3 a final del s. 11 d.C. ;poca al voltant de la qual cal, segurament, 
situar el testirnoni que ens ocupa. No apareix a l'antroponímia (cf. 
7lLL.Onom., s.v.). Lambertz (1913, p. 111) el classifica entre els noms 
de bona sort; i Toynbee (1948, p. 29), traduint ~Superintendent., l'anota 
dins els noms de professions i oficis. Berectrv com Coyphaeus guiava 
la quadriga -biga o triga- recta cap a la victlria; Isidor, Etym., 10, D, 
69, Directus, eo quod un rectum uadit. 
Destresa. Guiatge. 

DERISOR 

Derisor (nom., mosaic, doc. 12), Derisorefm) (ac., defiio, doc. 235) i 
L]erisore(m) (ac., dehio,  doc. 221) i Aqpe~o<op~(p) (ac., dehiones, docs. 
200 x2: 203 x2, 204 x2). 
43roinista- o .bufón (derideo, vid. Delusor). Aqpetu~pe(II) per Derisorefm), 
en forca dejkiones en grafia grega cls iioms de cavalls han estat anota& 
per individus que pronunciaven i coneixieri el8 rnots del liatí; vid. per 
exernple, docs. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, etc. Fou usat coin 
a cognomen i com a signum (cf. ThLL.Onom., S.V.). Lambertz (1913, p. 
107, 110 i l l l ) ,  dient que es tracta d'un noin abstracte, el classifica 
corri Delusor, pero l'anoti també entre els noms de persona. Jeanrieret 
(1917, p. 92), traduint-lo per *raiUeur*, i Toynbee (1948, p. 28), per 
~Laugh-en-down~, l'inclogneren entre els noins de victoria que evocaven 
gloriosa superioritat. Derisor, es pot relacionar amb Verbosus o Argutus; 
susurro occulie murmurans uel iurgia semimns derisor, a C o d a  
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Casinensis, 90 (Gloss. V, p. 580, 19). Principalrnent, descrivia els 
moviments exagerats de l'anir~ial, semblants als que fa un mirn (Marcial 
1, 4. 5) (vid. Deluor). 
Taranna. Alegria. 

DEXIFORVS 

Denqoolus (nom., disc d'ivorio doc. 46). 
De 6~5i#opos, compost de nova formació que denoininava, en sentit 
estricte, =el que porta la ma dretam i, per extensió, =el que porta fortuna*, 
=favorable a la bona sort-; format pel productiu 6~51- usat tant en aquesta 
posició al Iexic comú, per exemple 6e5iówpo5, com a l'antroponirnia, per 
exerriple Dexippus, a Ciceró Epistulae, 14, 3. 3, i pcl concgut 4opos (de 
#&PO) -e1 que porta., -favorable, fertil. (vid. Phosphoms). Per a la f, vid. 
Del&. Dexqoms era un nom amb el qual el propietari pretenia propiciar 
els bons auguris per a la factio (vid. Ferobok). (Per altres lectures que 
es fcrcn d'aqucst testimoni veure Ignforus a la lista de noins que no 
són de cavalls circencs, productes de lectures erronies.) 
Expectatives. Boris augiiris. 

Diamunte(m) (ac., defixio, doc. 219) i veure [..]umante(m). 
Audoiient (1904, núm. 279), per al doc. 219, al dibuix anota Diamante, 
pero en comentar la linia 11, on apareix aquest nom (id., p. 388-389) 
reinarca que la i 6s dubtosa i que davant la d podria haver-hi hagut una 
a ja que el document esta trencat (vid. Adamas). 
~Diamants~  com suggereix Audollent (1904, p. 389) i confirmen Lambertz 
(1913, p. l l l ) ,  ThLL ( S . U . )  i: sobretot, Jeanrieret (1917, p. 92), es tracta 
#una corrupció del grec ádápas (vid. Adamas). Segurament, Diamas fou 
un rriot propi del Ilenguatge col.loquial (com mostren les liengües 
rorniniqucs: cat. diainant). Anotant Diamas al costat d'Adamaj es marca 
i'especialització dels sentits -diamant. i *indomable o inconqueriblc~ cntrc 
un i altre (cf. Vaananen 1982, p. 159). Ens trobem davant un rnoment 
de transició -abans que Adamas desapareixi del tot- on conviuen dos 
mots, I'hel.lenic (d'ús classic) i el seu =substitut= (cf. Grandgent-Moli 1991, 
p. 26 i 30). ConIirrria aquesta ptissibilitat la cronologia (400 d.C. '? vid. 
Delusor) dels docuinents un es testiiiionia aqiiest noin. Laiiibcrtz (1913, 
p. 92) Yanota entre els noins qiie denotaven estiina del possessor pel 
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cavail. Jeanneret (cf. 1917, p. 111) com a anirnal luxós. Diamas, com 
Margarita, mostrava l'afecte pel ~avail, coin a animal valuós, en comparar- 
lo amb una pedra preciosa; pero també, en sentit metafbric, considerava 
l'animal dur, resistent, brillant i beii. 
Afecte. Estima. 
Aspecte. Color. 

AIAIIPEIIQN 

AianpÉnwv (nom., contorriiats, docs. 100, 101, 102) 
.El que brillan, substantivització del participi preseut del verb 8~unp~nu 
aaparkixer-se, brillar-. Dins i'onomastica el paral.le1 iriés proper és el grec 
A~anpenijs (cf. Pape-Benseler, s.v.) A~anpÉm, en scntit figurat, per la 
rnagnifichncia que prenia el cavd  per sobre la resta, s'assernbla a Clarus 
o a Ezcellens; per0, corn Candidus o Candor, recordava el foc, l'or (vid. 
Piropus) i la resplendor del Sol (vid. Ph.oebus). 
Aspecte. Color. 
Afecte. Lloanca. 

DIC (abrcujat, tessera de plorii, doc. 142). 

Dicaeosune és l'únic norn de carai i  quc comenca per aquestes inicials. 
Es podria tractar d'aquest nom (vid. aquest) o d'aitres, encara que no 
tinguem cap parai.lc1. Si intentem desenvolupar el rnot, en un esfor<; 
hipotetic difícilment confirmable, trobem divcrses possibilitats, a rnés de 
l'esrnentada ai principi, rioiriés cal iuirar la iiista antroponímica existent 
(cf. ThLL.Onorn., s.v. Dic-). Les dues solucions més possibles són les 
anotades per Rostowzew (1903, p. 405): Dicax o Dictator. Aquest. darrer, 
.dictador=, *el que dicta*, seria a prop de Triumfator o de Regnutor (vid. 
Coyphaei~s'). Si es tractés de Dicax .el qiie es burla o se'n riuz, recordaria 
Derisor o Gelos. Toynbee (1948, p. 28) cita Dictator i l'anoti entre els 
noms que denotaven triorrif per sobre la resta. 

DICAEOSVNE 

Dicaeosune (&l., sarcbfag, doc. 190). 
l'er Dicaeosyne (gr. Ar~aLouúv~)(per a la grafia u<y, cf. 17aananen 1982, 
*58; Grangent-Moll 1991, p. 130) cjusticiaa. En llatí el trobem testiinoniat 
com a nomi d'esclava i com a cognomen (cf. ThLL.Onom., s.v.; Solin 
1982, p. 1202, 1340); en grec era frcquent com a nuln de dona (cf. 
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PapeBenseler, s.v.). Friedlaender (1875, p. 4) nomks I'anota dins el grup 
mmina generis feminini et neutrius. Jeschonnek (1885, p. 44-5) considera 
que lioava l'euga que el di~ia. Toynbee (1948, p. 28: 1973, p. 179) el 
classifica entre els noins que denotaven virtuts juntainent arrib Elpis. 
Dicaeosune, com Voluptas o Licenlia, qualifica l'euga en sentit metafbric 
per coniparació amb conceptes abstractes, pero en aquest cas segurainent 
s'cvocava, a rnés, un desig d'aconseguir la victoria. 
Taranni. 
Afectc. Lloanca. 

DIGNVS 

Digngnus (non., contorniat, doc. 80) i Alyvw (ac., defixio, doc. 203 x2). 
=Digne, que mercixn. Fou utilitaat com a cognomen (cf. Th,LL.Omm., 
S.V.; Kajanto 1965, p. 280). Per al testimoni en grcc, vid. Derisor. Per 
a Lainbertí; (1913, p. 113) Uoava el cavall. Toynbee (1948, p. 28 i 30) 
considcra que denotava =rang or b i r th~.  Dignus: per una banda, destacava 
el cavd pcr sobre la resta (vid. Clarus o Eximias), pero principaiinent 
es referia a la capacitat i a les qualitats del cavall que feien que fos 
mereixedor 4 i n s  el context circenc- de la victoria; aixi doncs, Uoava, 
en sentit generic, les aptituds de I'animai. 
Afecte. Lloanca. 

DILECTVS 

Dilectus (nom., mosaic, doc. 6). 
=El preferitx o, literaiment (diligo, cf. Ernout-MeiUct, p. 350), .el que 
és estimah. Conegiit com a cognomen (cf. ThI,l,.Onom., s.v.). Lambertz 
(1913, p. 112) i Toynbee (1948, p. 28 i 32), el classificaren entre els 
iioms dectius. Dilectus marcava, con1 Amatus pero anib un Ueu matis 
de distinció pcr sobre la resta, com anota Isidor, 1. 17, dixerunt amare 
mbis naturaliter insitum, diligere uero electione, i'estiina del possessor 
pel seu anirrial 
Afecte. Estima. 

DIOMEDES 

Diometles (nom., mosaic, doc. 16). 
Era el nom del rriitic rei de Tricia que alirtientava les seves cugues, 
Podargo, Lainpon? Janto i Deino, amb carn humana; tamb* el d'un rei 
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d'Etolia que h i t a  al costat d'lflisses a Troia, i dona nom a una zona 
i ciutat d'ApÚl.lia (vid. 'hóAelo~); també, als jocs fúnebres de Patrocle 
(Il.liada, 23. 290 i 377), Diomedes, auriga veloc, qualificat cnrri a dornadar 
de cavds, a Il.liada., 23. 472: Tw6eó~ Inno6úpov uiós, ~ p a ~ e n d s  Alop~Gq~, 
vencé la cursa ajudat per Jlera (vid. Eumelus). En liatí fou nomen i 
cognomen (d. Thl,L.Onom., s.v.); rnolt fructífer com antropbnim grec 
(ti. LGPlV vols. T i TI, s.v.). Lainbertz (1913, p. 109), Toynbee (1948, 
p. 28; 1973, p. 179) i Sdoinonsou (1965, p. 85-6) l'anotaren amb els 
norris initolbgics. Al mosaic on és testimoniat aquest nom, trobem davant 
d'aqucst cava11 un altre anomenat Alcides (vid. aqiiest), epílet d'Heracles. 
Tot i que, a la tradició mitolbgica (cf. Grirnal, s.v.), Cou aquest déu qui 
arrabassa les eugues i mata el seii propietari, també és cert que Diomedes 
també era Alcides en Lanl que el va protegir a la cursa. Per tant, és 
m6s Iogic, dins el context circenc, que Diomedes recordi I'heroi victoriós 
i destre en el govern deis cavds. Al mosaic, el cavail que du aquest 
nom és davant d'Alcides, un altre cavd,  perque els dos junts vcncen. 
Destresa. Guiatge. 

Diuite(mj (ac., definioues, docs. 215, 216, 218, 222, 223, 224) i 
Aei(.]u~tc(p) i Aiiou~ze(p) (ac., defixio, doc. 203). 
cRicm. AELOV~TE(~) per Diuite(mj (vid. Derisor). Fou molt usat tant a I'antro- 
poniniia (cf. ThLL.Onom., s.v.; ICajanto 1965, p. 281) com al l k i c  comú. 
Lambertz (1913, p. 114) i Jeanneret (1917, p. 94) l'inclogueren al gmp 
de noms de persones. Diues corri a noin de c a v d  circenc desitjava sobretot 
bona sort i fecunditat; recordava cls guanys de la victoria (vid. Atquesitor) 
i els matisos paral.lels a I~or t~~nius  (vid. aquesl). Igudment, en una lectura 
interna, diues rquw *el cavd  opulent. expressaiTa abundancia en les seves 
qiialitats equincs circcnques -per exemple la rapidesa-. perO en sentit 
gcneric es referia, com Voluptas o Luuriosus, al seu aspecte general. 
Afecte. Lloanp. 
Aspecte. 

DOMINATOR 

Uomnator (nuin., contorniats, docs. 103, 104. los), Bomrnutor (noin., 
inosaic, doc. 7) i Aopivú~opa (defixio, doc. 207). 
=El que dominan, =sobiria. Domenator pcr Dom~nator (vid. Derector); per 
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al testimoni en grec, vid. Derisor. Com a nom d'home fou usat com 
a cognomen (cf. Icajanto 1965, p. 361), i apareix a Africa al s. I\, d.c., 
un magistrat, a Codex Theodosianus, 1, 12. 6, i un uicario, cf. Codex 
Theodosianus, XVI, 5. 35; més tard (s. V I )  com a titulus del bisbe de 
Pavia, Emnosius Dominatori, Ennodi, Epistulae, 4. 23. Aquests paral.lels 
antroponímics, juntament amb la datació donada per Alfoldi (1943, liin. 
62) dels contorniats (doc. 104), poden fer reflexionar sobre les cronologies 
dels mosaics de Sorothus (docs. 6 i 7) i aportar més dades per confirmar 
l'opinió de Jordan (1988, p. 29) en datar les defonones al  400 d.C. (vid. 
Decoratus). Lainbertz (1913, p. 111) l'anoti entre els noms que aportaven 
sort a la pista. Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179), considera que indicava 
la victoria per sobre els altres. Dominator era el cavall *especialistan en 
la seva feina, el millor al circ, i, alhora, pel coutingut semantic de dominus 
(cf. Ernout-Meiüet, S.V.), era el que governava la quadriga (vid. Director). 
Destresa. Guiatge. 

Aohiv&ov (ac., defixio, doc. 207). 
Per Donunatus (si no es tracta d'un error per Dominator); respon a una 
transcripció momentinia i esporidica (vid. Laureatu o Derisor) del liatí. 
Del participi perfet de dominar =dominara, o de l'abstracte dominatus, 
-us .el domini., =el poder absolut.. Com Dominator (vid. aquest). pero 
amb un matís més fort, per l'abstracte, semblant a Dicaeosune o Licentia, 
designava el cavaii que dirigia la jactio a la cursa (vid. Director). 
Dcstresa. Guiatge. 

DOMITIVS 

Domitio (abl., honorif., doc. 178). 
Es pot pensar en un allargament en -ius de domitus (de domo) .el que 
és domatm, que no rnodificaria el significat del inot del qual deriva (cf. 
Vaananen 1982, *186; i vid. Diuinius a la llista de noms dubtosos). 
Domitus apareix com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 351) i era de 
tots coneguda la gens Domitia (cf. ThLL.Onom., S.V.). Friedlaender (1875, 
p. 3), Lambertz (1913, p. 114) i 'Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) 
el classificaren entre els noins de persona. Domitius podria referir-se a 
una origo =familiar= (significat implícit en la seva arrel, d. Ernout-Meiiiet, 
s.v. domus) (vid. 'hóh~iog) o romana indígena (vid. Aáp6avog) de l'aniinal. 
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Pero sembla que, com a cavd  circenc, Domitius expressava el -caracterm 
assequible, en la doma i en la conducció, de l'animal. 
Origen. Familiar. 

DRAVCVS 

Llrauco (abl., hononf., docs. 177, 178). 
Sembla I'adaptació al ilatí d'un ~riot d'origen incert, potser &tic (cf. ThLL 
i Ernout-Meiliet, s.vv.). A les inscripcions el trobcm tcstimouiat forca 
vegadcs com a nomen i agnomen d'home aLú com a cognomen de dona 
(cf. T/LL.Onom., S.V.), també al s. v d.C. a CIL VI, 1725, E. Olbius 
Amentius Draiicus (cf. PLRE, vol. II, s.v.). F,s tracta d'iina paraula d'origen 
col.loquial, testirrioriiada rii>rriés a Marcial (1, 96. 12; 7, 67. 5 ;  9, 27. 
10; 11, 72. 1 i 14,, 48. l),  que l'usava amb el sentit de =sodomita=, 
-pederasta- (cf. Ernout-Mciilct i Ox.Lat., s.v.). A les Gloss. s'anota al costat 
& itaanvyljc (cf. Ernout-Meiliet, s.v.) eluxliriós.. A Thl,L, seguint la 
interpretació de Housman (Class.Kev., 44, 1930, p. 115), es considera 
qne tambi pot denominar a un atleta adolesceut. Friedlaender (1875, 
p. 3) l'inclogué ai grup dc nomina virolum graeca; Lambertz entre els 
noms dc persona d'origen estranger. Draircus podria referir-se a un origen 
celtic o gal; així entre els noms de cavails de les inscripcions un es troba 
aquest nom n'hi ha bastants referits a l'origen de l'animal, coin Gaetulus 
(vid. aquest). Pero, d'altra banda, si acceptem un scntit més ainpli - 
tal corn expliquein amb el nom Leno (vid. aquest)- del mot proper a 
~luxuriósm, s'assemblaria a Luxu~iosus o a Amator, incidint eri I'actitud 
exuberant de l'animal (vid. Hederatr~s). 
Origen. 
Tararuii. 
Destresa. Rapidesa ? 

DROMVS 

Dromo (abl., honorif., doc. 177). 
Del testimoni en ablatiu, e* pot entendre quc 6s Dromus *cursa. (així 
l'entengueren Jcschomek 1885, p. 45 i Toynbee 1948, p. 27; 1973, 
p. 178) o Dromo ~corredorn per l'abreujarneni Dromo(ne) (així l'anotaren 
CII,. VI, 37834 i Lambertz 1913, p. 112) de 6pópo5, 6p6,uwv. A la inscripció 
aparekcn noms abreujats com Aduola(nt~) (vid. Aduolans) i d'aitrcs sen- 
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cers com Eutono (vid. E~~tonus). Drom~,  Dromon i Dromus són testimoniats 
wrn a nomen i wrri a cognomen d'esclaus o üiierts (cf. TkLL.Onom., 
s.v.; Solin 1982, p. 1026, 1181), i a l'antroponimia grega coneixem forca 
testimonis Apópov (cf. LGPIV, vols. 1 i 11, s.v.). Lambertz, citant Bromon 
al costat de Cursor, els considera noms parladnrs per a un cavaii i els 
inclogué entre els noms procedents d'apel.latius. En canvi Jcschonnek 
els anoti entre els de victoria. Toynbee traduí Dromus per aRacer=, i 
l'inclogué al  grup de rapidcsa. Dromus (o Dromo) remarca la qualitat de 
córrer del cavall, en tant que spersonificació~ de la cursa (vid. Callidromus 
o Polydromw), per ~rietonírriia, com a bon corredor (vid. Cursor). 
Destresa. Rapidesa. 

EBVRNVS 

Eburnutm) (ac., dejbo,  doc. 224, 235). 
.D'ivori~, imrn ebumus, eboreus o eburneolus. Dins l'antroponímia es 
troba com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 227). Lambertz (1913, p. 
113), Jeanneret (1917, p. 91), Toynbee (1948, p. 26) i Salomonson (1965, 
p. 88) l'han inclos al grup de noms de colors. Eóumus denominava el 
cavall pel color del pkl. 
Aspecie. Color. 

Eforianus (nom., debo, doc. 199). 
Audoiient (1904, núin. 232) iiegí Erorianus; Delattre (CIL VIII, 12504) 
anota Forianus (al dibuix). El més probable és que el nom respongués 
a fi~orianus. 
Per Ephorinnics If per ph. vid. Del&), derivat, seprarnent tarda, pel 

~- - 

S& -ianus, que indica un lleuger matís de -procedencia o pertinenca 
a. d'ephoms, (d'i6opos .guardia, governant~), conegut antroponim 
(l'hiatoriador de Currias, citat a Ciceró, De legibus, 3. 16). Jearineret (1917, 
p. 95), anotant-lo entre els noms d'interpretació difícil, proposa -a causa 
d'una mala comprensió o transcripció- un possible apropament al grec 
~&$op~a- edc la frontera. indicant així la procedencia de l'equus. Lambertz; 
en canvi, i'inclogné dins el grnp de noms de persones. Eforianus podria 
referir-se a l'origen de l'animal, o evocar la dcstresa cn el guiatge. 
Expectatives. Victoria. 
Origen. 
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'Hnáv~~os (nom., defaio, doc. 196), Elnóvitiov (ac., defizio, doc. 195), 
['H]xló.i~]os (nom., defizio, doc. 197). 
Elnóvitio< i 'HnóYL~os per I-lpponicus d"lnnóvtioc, el parlant coneixia el 
mot en iiati (vid. Eximias) i en interilar plasmar la grafia en grec esgrafia, 
con1 a EtYa~ov (vid. Inacus) EL i 7 anotant aLú el so e procedent de 
la i originaria (cf. Vaananen 1982, *55; Grandgent-Moll 1991, p. 128 
*184); sirriplificació de la geminada (vid. Tyranis), ecavail victoriós-, 
coinposl antic conegut a Baquílides, 13. 22, referint-se a les curses de 
carros. Freqüent com a antropbnim tant grec corn liatí, forca conegut 
com a cognomen (cf. Solin 1982, p. 85). Hipponicus és un nom-amulet 
que dcsitjava la victoria i lloava el cavall com el niiüor. 
Expectatives. Victoria. 

ELATES 

Elates (norn., funer., doc. 179). 
=Auriga, guia-. %Aaqc -segurament menys nsat que Uatljp- testirrioniat 
a Euripides (Frag., 773. 28), al s. 111 d.C. (Griechische und griechkche- 
demotische Ostraka der Universitats- und Landesbibliothek zu Strassburg, 
Berlin 1923, 649. 2) i també al s. v d.C. anotat al lCxic d'Hesiqui com 
epítet de Posidó a Atenes. Apareix testimoniat a l'antroponímia grega 
en un document del seglc ir1 d.C. (cf. LGPN, vol. 11, S.V.). Lambertz (1913, 
p. 111) +egurament pensant en el sentit aqui caca. (cf. Chantraine s.v. 
ÉAaúvu)- considera que aquest nom, com Venator, donava bona sort a 
la quadriga per la rapidesa del gos de caca (cf. Jeschonnek 1885; Mentz 
1933). Friedlaender (1875, p. 4) l'inclogué al grnp de substantius grecs. 
Toynbee (1948; p. 29) i Balil (1962, p. 334. 244) l'anotaren entre els 
noms d'activitats hurnanes. Elates, tal com indica ÉAaiivu sanar a cavall*, 
potser corroborat pcr ser el iugalis dret de la quadriga de Scorpus (vid. 
doc. 178), era en sentit simbblic el  conductor^ de la resta de cavails 
de la quadriga, com Coyphaeus, Castresis o Regnator. 
Ilestresa. Guiatge. 

ELECANS 

EEegantu(m) (ac., defixixiones, doc. 215, 219), Elegante(m) (ac., defixiones, 
docs. 216, 218, 224 x4, 235). 
Elegantu(m) per Ekgante(m) per confusió de declinació (vid. Polynicenu) 



(cf. Grandgent-Moll 1991, p. 233 #376; i Kajanto 1965, p. 23, els 
cognomina Vitalus o Natalus), *elegant, refinat, exquisitn i, en sentit 
etimolbgic, xqui sap escollir*, =ben escollitm. Fou usat com a cognomn 
(cf. Icajanto 1965, p. 231). Lambertz (1913, p. 113) l'inclopé entre els 
noms que Uoaven cl cavall; Jeanneret (1917, p. 90) en l'ainpli grnp de 
vigor, finesa i noblesa d'esperit. Toynbee (1948, p. 27) i'anoti entre els 
de característiqnes fisiques. Elegans descrivia el c a v d  per i'aspecte físic 
i pel coinportament en moure's, com Delicatus o Vemaclus, evocant un 
tipus de comportament curós. 
Aspecte. Movirnent. 

ELI[---] (defixio, doc. 234). 

"EMqv i CEAA~v (ac., dehio,  doc. 210). 
Era el nom de l'heroi grec c a b d i  dels tessalis, i dels ihhqveg wcls grecs.. 
Més tard, e1 sentit s'ana especialitzant segons el context, =pagans o 
cristians. oposat a jueus, i també a egipcis (cf. Liddell-Scott, s.*.), pero 
des del s. IV fins al v i  d.C. denomina -pagans., tal com mostren Julia, 
Epist., 114, Eunapi, Vilae Sophistamm, 524B, Codex Iustinianus, 1, 11. 
10 i Darnascius, Vita Isidori, 204; coincidint, akú, amb la data dels 
documents que ens ocupen (vid. Delusor). Fou usat a l'antroponímia (cf. 
Solin 1982, p. 575). 'EAAqv es referia en segon terme a l'origen de l'animal 
(vid. Hellenicus), pcrb principalment, per la cronologia on el trobem 
testimoniat esta recordant als no cristians (vid. Gentilis), incidint en el 
manteniment d'una tradició en oposició a uns snous. costums imposats 
des de l'oficialitat. 
Origen. ~ t n i c .  
Destresa. Guiatge. 

EMINENS 

Eminente (abl., honorii., doc. 178), Eminente(mj (ac., defuciones, docs. 
224, 235), Emiwntu(m) (ac., defucio, doc. 215) i 'H@~v[.]vz&(pj i 'HpL .... ] 
(ac, dejxio, doc. 203). 
*El que s'aixeca per sobre de o s'avanca~, =superior, reinarcable.. 
Eminentus per Eminens (vid. Elegantus), 'Hpiv~vr~ per EmUlente (vid. 
Densor). Dins I'antroponíinia és tesiinioniat com a nom d'esclau (cf. 
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Baumgart 1936, p. 28) i com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 275). 
Per a Lainbertz (1913, p. 107): Jeanneret (1917, p. 71) i Toynbee (1948, 
p. 28) era un nom de victoria. Eminens, sinonim d'Excellens: descri- 
via, en sentit simbolic, I'anirrial coin el millor, pel fet que destacava per 
sobre la resta perq11; era el rcncedor (si imaginem la cursa). Com Claius 
i Altus és un mot aplicat a personatges destacats de la vida romana. Pero 
d'altra banda, també devia fer referkncia a la mida cn alcaria de l'equus. 
Aspecte. Alcada. 
(Expectatives. Victoria.) 
(Afecte. Lloanca.) 

ENACClATVS 

Enacciatus (nom.: vidre, doc. 38). 
Sembla que seria un coiripost grec de nova formació (vid. Dexqorus) 
transcrit al iiatí com la resta de noms de cavaiis del docuinent. Hübner 
(1863, p. 167) no aprovava la interpretació de Garrucci que creia que 
el nom responia al grec oliou ñuúOoc, tant Hübner com -50 anys després- 
Lambertz (1913, p. 113) no trobaven lectura possible per aquest mot. 
i,Podríem considerar la forma ~larnq, testimoniada al lexic #Hesigui (s. 
v d.C. ?; cf. Chantraine, su. ~ h ) ,  des del uerb ~laOw -posar-se en 
moviment. (testimoniat nomhs en compostos; cf. LiddeU-Scott, s.v.) com 
a segon terme, i un primer 'Ev~K- ~nou.? i'Evd~-~lam~, en sentit sirnbllic, 
-el que es rnou coin les musesz? 
Significat dubtós. 
Afecte. Lloanca ? 
Aspecte. Moviment ? 

EOLVS 

Eolu(m) (ac., dehiones, docs. 224, 235) i E[.]olu(m) (ac., defiio, doc. 
215). 
Eolus per Aeolus (e  per ae; vid. Celestinus), fi de Posidó (vid. Elates), 
rei dels ven& (vid. Aquilo), també eponim dels habitants o indigenes 
d'Ellia. Com a nom de vent el cassificaren Lambertz (1913, p. 110), 
Jeanneret (1917, p. 95) i Salomonson (1965, p. 83). Per la monarquia 
del déu, Eolus esdevenia un cavall ~riés velos fins i tot que els anomenak 
Zephyrus o Ajkus  (vid. aquests). 
Destresa. Rapidesa. 
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EPAEVS 

Epafim) (ac., dejkones, docs. 215, 216, 218, 222, 223, 224). 
Pcr Epaphus, ''Eragog If per ph, vid. Delfus), fill de Zeiis i lo, que naixé 
al costat del Nilus. 10, princesa $Argos (vid. Argus) descendent o f i a  
d'lnacus, fou venerada a Egipte com a Isis (vid. Farius) Epafus 
representava Apis (vid. Anicetus o Hederatus), i fou el principi d'una 
gran raca (vid. Danata) (cf. Grimal, s.v.). Sembla que també fou epítet 
de la vinya (vid. Lenobatis o Botrocales), pero amb sentit incert (cf. 
Chantraine, S.V.). Fou usat a l'antroponímia liatina (cf. Solin 1982, p. 
475), principalment per esclaus (cf. Baumgart 1936, p. 55). Ens trobem 
davant un nom iiigat estretament a dues tradicions, l'hel.lenica (amb 
l'origen dels hgius) i l'egípcia (vid. Helws). Als documents on esta 
íestinioniat el noIn que ens ocupa, hi ha freqüenis al.lusions a la invocació 
d'Isis i Osiris. Epafus, coin origen dels grecs, es rcfcria principalmcnt 
a l'origo divina, en sentit simbolic (vid. Hellenus). 
Origen. Diví. (~ tn ic . )  

EPERN[ ....] (conlornial, doc. 106). 

EQWI[-c34] (de f io ,  doc. 219). 

ERIDANVS 

Endanta i Eri* (nom., mosaic, doc. 28). 
.El Po. (gr. 'Hp~Gavós), a la mitologia, f i i  d'oceanils i Tetis (vid. Imcus), 
Uigat amb la liegenda d'Heracles i navegat pels Argonautes (vid. Argus 
i 'Iáowv) fins I'Adriatic. Més tard fou identificat amb el Po (el Padus, 
vid. Tiberis) -així el tradueixen Toynbee (1948, p. 29) i Barra1 (1972, 
p. 61 nota 125)- i amb el Rhodanus; segons Plini (Nat. Hist., 37. 32), 
Esqui1 creia que l'Eridanus era in Hiberia. També dona nom a una 
constel.lació (Hyginus, De Astronomia, 2. 32). Fou usat corn a nom de 
persona (cf. Solin 1982, p. 646). Eridanus, coin a riu evocava rapidcsa 
i Ueiigeresa, a mis d'haver estat  conductor* d'herois vencedors. 
Destresa. Rapidesa. 

'Epv8paiov (ac., defuio, doc. 201). 
Doblet tarda d'Zpu8pós evermell=; igualrnent ~habilanls o indígenes 
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d'Elythrean. Per a Lamberta (1913, p. 108) i Saloinonson (1965, p. 86) 
Erithreus era un ktnic. Aquest nom podia qualificar el cavd  iant pel 
color del pel (vid. Purpureus o lgneus) com pel seu origen, real o fignrat 
(vid. Sidonius). 
Aspecte. Color. 
(Origen. ~ tn ic . )  

EYANAEP 

EUav&p (nom., defiio, doc. 210). 
Etimologia popular per ~fiav8pos abona persona- o *favorable als homes.. 
Fou el nom d'un heroi a la mitologia (cf. Audollent 1930(1933), p. 126). 
Productiu a l'antroponímia (cf. LGPN, vols. 1 i 11, s.v.; Solin 1982, p. 
475). Com Sacratw o b'otalis, i, sobretot, proxim a Volens, Efiav8Ep 
esdevenia un amulet per davorir la victoria; tainbé es referia a l'actitud 
de l'aniinal. 
Taranni. 
Expectatives. Bons auguris. 

EVCLES 

Eucles (nom., de&o, doc. 235). 
'Famós. (vid. Neracles); apareix tarnbé coin a tito1 0rfic d'Hades 
(Inscnptione.~ Graecae, vol. XIV.= Imcriptiones Siciliae Ituliae additis 
Galliae Hispaniae Britanniae Germaniae inscnptionibus, de. G. Iceibel, 
1890, núm. 641). Era iiiolt usat a l'antroponimia (cf. LGPN, vols. 1 i 
11, S.V.; Solin 1982, p. 61) (vid. Hederatus i @ot@os). Per a Jeanneret 
(1917, p. 91) i Toynbee (1948, p. 28), remarcava la idca de victoria 
i gloria; igualment, Edil (1962, p. 334) I'ausiinila a Famosus. Eucles, 
a més de ser Gloriosus (vid. aquest), marcava abundancia (pel p re f i  
EV-) en grau positiu, com Eudvxsus; era un cava11 reconegut per les seves 
victories. 
Expectatives. Victoria. 

EVDANEI 

Eudanei[-?-] (mosaic, doc. 19). 
Es un compost grec, pel prefix ~ 2 1 -  (vid. ECav&p), i un segon eleinent 
difícil de determinar. iPodriem pensar en una forma des del neutre 6ávo5, 



-&o5 aregala, o bé en una relaciii amb el nom del poble davaol (vid. 
Danaus)? En tal cas, esdevindria un =bon regal~ o un =bon Danaus., 
gairebé un EUav&p. 
Origen. ~ t n i c  ? 
Afecte. Lloanca ? 

EVDOXSVS 

Eudowo (Al., manec de ganivet, doc. 78). 
Eudoxsus per Eudoxus (~ij86<05)(per hipercaracterització del so lksl, vid. 
Lucxunosus), -honorable=, .de bon renoms. ES forca testirnoniat com 
a antropbnim (cf. l,GPN, vols. 1 i 11, s.v.; Solin 1982, p. 898). Com 
Eucles (vid. aquest), descrivia el cavd  per la bona fama, cridant a la 
bona fortiina i a la victoria. 
Expectatives. Victoria. 

Euentau'] (nom.? disc de marbrc, doc. 61). 
.De l'esdevenirs derivat d9euentus pel sufix -ius (for~nador de cognomlna 
i usat freqüentment en supernomana, poc testiinoniat Aans del s. IV d.c.; 
cf. Kajanto 1963, p. 43-45; íd. 1965, p. 115). És un antropbnim testimoniat 
en epoca tardana (cf. Kajanto 1963, p. 81; Id. 1965, p. 351). Per a Bos 
(1955-56, p. 180) era un nom que donava bona sor1 a la pista. Euenaus, 
com Fortunius, esta liigat a l'atzar. Representava un apel.latiu vot a la 
Fortuna, que, d'una banda, convertía l'equus en una ofrena (vid. Votalis) 
per tal que afavoris la borla sort; Plini, Epist., 5, 20. 2, utiiitza euentus 
per a descriure un abon resultat.. 
Expectatives. Bons auguris. 

EVFRATA 

Eufata i Eufata (nom., mosaics, docs. 28 i 33). 
Forma en terminació a d'Eufrates (vid. EUbpa~s). Aquest darrer fou 
usat com a antroponim tant grec coa1 llatí (ci. LGPN, vols. 1 i 11, s.v.: 
PLRE, vols. 1 i 11, s.v.; Solin 1982, p. 643). I?ierdlaender (1875. p. 3) 
el classifici entre els noms d'homes grecs. Eufata, com EU4pm5, 
denominava el cavaii pel nom d'un gran riu. 
Drstresa. Rapidesa. 
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Ef ipaqv  (ac.. defuno, doc. 203 x2). 
L'Eufrates. Es testimoniat tamhé corri a antropbnim tant en grec com 
en liati (vid. El~frata). Larribertz (1913, p. 108) i Toynbee (1948, p. 29) 
I'anotaren entre els noms de riu. Com Solin (1970, p. 60) destaca en 
corrientar els antropbnims, no cal entendre que el cavali era necessariarnent 
d'origen mesopotami. EU$pqq, com ?'&S i els noms de cavalis de rius, 
cns parla de la fluidesa, iieugeresa i rapidesa de les aigücs pcr comparació 
amb el moviment i la velocitat del cavaii (vid. Fontanus). 
Destresa. Rapidesa. 

EVGINIS 

Euginis (nom., defiio, doc. 199). 
Euginis per Eugenes d'~úy~vrj<, confusió entre eli a la penúltima síl.laba 
no accentuada al liatí tarda i la q gr. 5 liat. i (breu) ja des del s. 1 d.C., 
sohretot al iiatí vulgar (d. Grandgent-Moll 1991, p. 156 i 128 # 182); 
.de hon naixement~ o =de bona rasa (referit a cavalis)=, ~gene rós~ ,  .nobles. 
Dins l'antroponimia trobem forca paral.lels principalment com a nom 
d'esclaus (cf. Baumgart 1936, p. 23; Solin 1982, p. 982) pero tanibé 
es testimonia un quuestor palati al s. VI d.C. (cf. PLRE, vols. 11, s.v.). 
Jcarineret (1917, p. 95) l'anota com a nom d'horne. Toynbcc (1948, p. 
28) entengué que denotava honor. Euginis, feia referhcia a l'origen - 
real, simbblic o desitjat- de l'aniinal i, en segon lloc, a 19actitud potser 
d'un =pura sdng.. 
Origen. 
Afecte. Lloanca. 

EVGRAMMVS 

Eugrammo (ahl., sarcofag, doc. 190). 
eBen dibuixat-, =de bella figuran (~Uypappo~). ES testimoniat com 
antropbnim en liati (cf. Solin 1982, p. 793 i 1173) i en grec també 
en epoca tardana (ci. LGPN. vols. 1 i 11: s.v.). Toynhee (1948, p. 27) 
l'anoti entre les caracteristiques fisiques. Eugrammus descrivia el cava11 
perla seva forma corporal; coin Paratus, perb, a més, recordava a Elegans, 
i els norns de cavaiis que evocaven la beilesa de Ganymedes o Narcissus 
(vid. aquests). 
Aspecte. Rellesa. 
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Eumelo (abl., mosaic, doc. 2), E-umelo (abl., manec de ganivet, doc. 72). 
D'~fipqAoc, nom de nombrosos herois, entre ells el fi d'Admetus vencedor 
als jocs fúnebres de Patrocle, considerat un auriga molt destre, tal com 
s'exposa a la ll.liada, 23. 288, Efip~Aos,/ ... 65 Imooiivq~ diriiracrro., amb 
els cavaiis que li havia guardat Apol.10. És farsa testimoniat a 
i'antroponímia (d. LGPN, vol. 1 i 11, s.v.; Solin 1982, p. 477 i 1361). 
Eumelus, gairebé coin Pelops, corria arnb eugues especialnient ripides 
(JLliada, 23. 380), que amb i'ajuda de Foebus (vid. a ~iiés Diomedes) 
gairebé aconseguiria la victoria (vid. Tduwv), tot i arribar I'úitim. Per 
assiinilació amb I'heroi aquest equw sera velo$ i un bon auriga. 
Destresa. Rapidesa. Guiatgc. 

Efinohog (nom., defiirmes, doce. 194, 197) i EfinoAov (ac., defwiones, doc. 
195, 196). 
Per Ev'nwAoj *el que té poltres en abundancia. o, en sentit literal, sbon 
peltres; és un innt en grafia grega pero: segurament (vid. Derisor o 
Laureatus), inscrit pcr iiatinoparlants, (vid. Chrysopolus); així s'explica 
w per o (cf. Grandgent-MoU 1991, p. 129 *185) (vid. Phosphorus). 
Laiiibertz (1913, p. 113), sense fer cap comentari, anoti Efinhg entre 
els noms que iioen el cavaii. Efinohos com a apel.latin equí s'entén per 
la Iloanca de les seves qualitats gen&riques propies d'un poltre (com l'arrel 
del mot indica), ripid, vivac i jovc. 
Afectc. Lloanca. 

EVPROLV[S] 

Eupr-olu[.] (noni.? disc d'ivori, doc. 65). 
Transcripció d'un mot grec compost pel pretix EW i un segon element 
difícil de recon&er. Potser el més lbgic seria pensar en ilna mala 
comprerisió pcr Eupolus (vid. Efinoñoc). 
Signlficat desconeyt. (Vid. Eupolw.) 

Eurybattes (nom.: disc d'ivori, doc. 59). 
Per Eurybates d ' ~ Ú p u f l á ~ ;  compost per ~ ú p v  (edpúg) *ampli, estes., usat 
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sobretot eri compostos en poesia (vid. Noctiuagus), i -Phqq =el que es 
mou o trepitja., couegiit entre els noms de cavails com a segon terme 
(vid. Lenobatis) i també com a foriiia isolada (vid. Bates). En grec fou 
usat com antropbnim (cf. LGPN, vol. 1, S.V.). Per a LiddeUScott (cf. su.), 
la forma ~Úpupúrq~,  testimoniada al s. rv d.C. -data que coincideix amb 
el tipus de lletra en que esta inscrit el noin que ens ocupa- a l'epistolbgraf 
Alchiphronus (3. 20), respon a una variant del nom EÚpÚPa~oq(testiirioniat 
com a nom de persona en Ilatí Eurybatus; cf. Solin 1982, p. 64 i 178), 
entes com -el que enganya de iorma amplia (amb habilitat).; en tal cas 
seria semblant a Delusor. Chantraine (cf. S.V., ~úpVq), per la seva banda, 
dubta si ja el micenic ceurudamo, euruqota (= ~Úpw/3&775?)~. Si prenem 
el primer eleinent en sentit f i p ra t  de Jiibertat*, podem entendre el mot 
corn -el que es mou amb facilitatz, com Agilis. En aquest cas, Eurybattes 
descriuria la forma de galopar de i'equus. 
Aspecte. Moviment. 
Destresa. 

EYZ (tessera de plom, doc. 143). 

Podríeiu pensar en Efiucohog (vid. aquest), pero també en d'altres. 
Norn abreujat. 

EVSTOLVS 

Eustolus (nom., mosaic, doc. 28). 
eHen equipat., .ben armat., ecompactes (gr. cliaohoq). Com a antropbnim 
es coneix el seu derivat Eustolius (cf. LGPN, vol. 1, S.V.; Solin 1982, 
p. 1277). Toynbee (1948, p. 27; 1973, p. 178) i'inclope entre les 
característiques psiqniques. Barra1 (1973, p. 61 nota 118) com Ggil* al 
grup de caracteristiques físiques. Eustolus, oom Paratus o Armatus, es 
referia a l'cstat físic de l'animal, arnb bona salut i en perfectes condicions 
en tot aUO indispensable en un cavd  de cursa. Eugrammus es referia 
a l'aspecte externo Eustolus insistia en la musculatura i en la conformació. 
Aspecte. 
(Destresa.) 



EVTICVS 

Euticu (abl., mosaic, doc. 3). 
Per Eutychus d'~Cmxoq (i per y: vid. Crisaspis; c per ch: vid. Bracciatus), 
.aforturiat, felip. Fou iiiolt usat corn antropbnim tant en grec com en 
llatí (cf. Baumgart 1936, p. 17: 115 esclaiis; LGPN, vol. 11, S.V.; Kajanto 
1963, p. 87; 1965, p. 23) a Roma des d'August fins a la segona nieitat 
del segle 111 d.C. (cf. Solin 1971, p. 111 i 120; 1982, p. 801); conipost 
per la EW (vid. ECavs~p) i -rqos, forma testimoniada sobretot 
en epoca tardana convivint amb la rnés antiga -m~qq.  Es freqüent trobar 
u11 rriateix nom yer a cavaiis i aurigues (vid. PoLystefanus). Eutyches era 
el nom d'aurigues famosos, com el de Tarragona, recordat per CIL 11, 
4314 o el del sarcbfag de Roma (CIL VI, 10080 i 33941; vid. Dicaeosune), 
i Eutux a un vidre de l'est de la mediterrania datat del s. i\l d.C. (d. 
Weitzmann 1979, p. 99, núm. 90). fiuticus, wm Euen~ius, Fortunius o 
Fortunio, desitjava bons auguris en funció de l'assoliment futur de la 
victoria, alhora que evocava el temyerament alegre de l'animal (vid. 
Felix). 
Expectatives. Bons auguris. 
Taranna. Alegria. 

EVTHVMIVS 

Euthumius (nom., contorniat, doc. 107). 
Per Euthymius (u per y, vid. Dicaeoslmne) *de bon coi-., ~valent., derivat 
d'~d8ii,uo; pel snfk -LO;/-ius (cf. Icajanto 1963, p. 83; Gaide 1988, p. 592; 
Biville 1986, p. 848-845). A l'antroponímia ilatina conviuen Euthymus 
i Euthymius sobretot en epoca tardana (cf. Solin 1982, p. 767). La forma 
amb el sufix és freqüent al s. iv d.C. (vid. Euentius). h b  aquest noin 
es coneixen alguns aurigues de l'epoca (vid. PoEystefanus); Efif?~~~o; al 
mosaic dels aurigues vencedors de Cartago (cf. Yacoub 1979, p. 228, 
fig. 3436) i Euthymius, agitator documentat al 439 d.C. (cf. Solin op.cit.). 
Euthumius recordava, d'una banda, a Concordius, descrivint el teinperarnent 
suau de l'animal, i, d'una altra, a Pyripinus o a Pyrobolus pel coratge 
o fúria compres a Búwoq. Pero també, i aixi l'usa Xenofon, Sobre equitació, 
11. 12, es rcfcria a la forqa física. 
Destresa. Forca. 
'l'aranna. Docilitat. 



MARTA DARDER LISSON 

EVTONVS 

Eutono (abl., honoríi., docs. 177 x2) 
aFort, vigorósn, (gr. ~6covog)(literaiment *el qne tensa bé~) .  (A l'antroponímia 
apareix nornés EUtóvios, d. LGPN, vol. 11, S.V.; Solin 1982, p. 766.) 
Laiihertz (1913, p. 112) traduint-lo per robust, considera que era un 
nom que iloava el cavail. Toynbee (1948, p. 27) l'inclogiié entre els noms 
de característiques físiques. Eutonus dibuixava la forca en tensió correcte 
i eficac de la inusculatura de i'animal en ple exercici. 
Destresa. Forca. 

EXACT 

Exact(o, .ore) (abl., honorif., doc. 177). 
Exactus o exactor =el que empeny o impiilsa.. La segona forma, amb 
un paral.1~1 antroponimic a la Galliu (ci. Kajanto 1963, p. 361). A ClL, 
i el seguí Toynbee (1948: p. 27), es desenvolupi Exactm. Exactor s'as- 
sembla a Acceptor. Exactus pot referir-se a les qualitats físiques -as 
el classifici Toynbee- semblants a les destacades pels noms de cavaiis 
Eutonus o Eugrummus, pero, principalment, descrivia l'actitud de l'equus, 
dels seus inoviments precisos i exacles. En sentit figurat, podem imaginar 
les conseqüencies d'aqiiesta perfecció en assolir la victoria. 
Aspecte. Moviment. 
Destresa. 

EXCELL[---] 

Excell[ente---1 (abl.?, honoríf., doc. 177). 
*El que sobrepassa en alcada-, =superior=, -eminents. Fou usat com a 
cognomen (cf. Kajanio 1965, p. 275). Per a Larnbertz (1913, p. 107) 
i Toynbee (1948, p. 28) era un nom de victoria i gloria; Balil (1962, 
p. 334) tambC l'assimila a Famosus. Excellens era, en sentit siriibolic, 
cl cavd =que sobresortia*, diferent a la resta, corn Eximius o Inclytus, 
pero, a inés, imaginant la cursa, anava per davant, guanyava (vid. 
Ezsuperator). 
hpecte. Alcada. 
Afecte. Lloarica. 



'Et~ploup (ac., defixio, doc. 207). 
Per Eximius (vid. Derisor) -el que es diferencia dels altres*. Per a Lambertz 
(1913, p. 113) era un  nom que Uoava el cavall. Per a Toynbee (1948, 
p. 28) i Balil (1962, p. 334) denotava victoria i gloria. Eximius, com 
Inclyti~s, destacava el cavd  precisament per ser diferent. 
Afecte. Lloanca. 

MSORIENS 

Exsoriens (nom., liuerna, doc. 161) i Exsonente (abl., honorif., doc. 178). 
Per Exorielis (hipercaracterització, vid. Eudorsus) -des de l'orient., *el 
ilevant.. Fou un norn usat al lkxic coinu i a l'antroponimia, testimoniat 
com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 358) i corri a norn d'esclau (cf. 
Baumgart 1936, p. 28). Lambertz (1913, p. 110) i Salomonson (1965, 
p. 85) l'inclogueren entre els noms rriitologics. Exsoriens, a més de 
denominar tot allb que arribava d'orient, tarnbé, i sobretot, es referia, 
cum a nom de cavaU, al Sol 
Origen. 

EXVPERATOR 

Exuperacore(m) (ac., defixio, doc. 221) i [---]ratore(m) (ac.: dejkio, doc. 
220). 
-El que sobrepassa., =el que avansa al+; nom agent derivat pel morfema 
-tor (vid. Genninator) d'exsupero (exu;) *elevar-se-. A més, pel sentit amb 
que, al SS. 111-11; d.C. (Storia Augusta, 7, 11. 8), s'usa exsuperatorius =del 
vencedorml derivat del inot que ens ocupa (vid. Euentius), cal suposar 
que Exsuperator fou usat tarnbé pels parlants (vid. Diamas) abans i/o 
en el mateix moment en que fou recoilit -nova referencia per a la 
cronologia de les dejkiones; vid. Delusor-. És testimoniat tambk a 
l'antroponímia (cf. Kajanto 1965, p. 277). Lamberta (1913, p. 107) i 
Jeanneret (1917, p. 91) I'inclogueren entre els noms que evocaven la 
victoria i lloaven el cavail. Eri~pera~tor era l'actor de l'acció verbal, 
entenent que destacava per sobre la resta, pero, principalment, tal com 
ha quedat patent en l'unic paraLlel cxistent: era =el vencedor.. 
Expectatives. Victoria. 
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FAMOSVS 

Famosus (noin., mosaic, doc. 28), @crpooov (ac., defcxio, doc. 232). 
@a~ooov per Famosi~m (vid. Derisor), afamós, conegutn, de l'adjectiu 
hombnim. A I'aritroponíinia, sernbla quc Famosa, a CIL XIII, 5713, podria 
ser un cognomen (cf. Solin-Salomies 1994, p. 329). És un nom, com 
anoten Lambertz (1913, p. 107) i Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 30), 
que lioava i denotava victoria tant per al cava11 com per a tots els que 
I'erivoltaven. Kuggiero (S.V. eguus), sense cap comentari addicional, el 
dassifidi en un grup ampli de particularitats de l'anirnal. Barrai (1973, 
p. 61) l'inclogiié entre noms de caracteristiques psíquiques. Seinblant 
a Eminens o a Notatus, entre d'altres l'anoti Balil (1965, p. 334 nota 
245). Famosus era un cavall celebrat per les seves victbries i, alhora, 
esdevenia, com apel.latiu, gairebé un ainulet per propiciar la bona sort. 
Expectatives. Victoria. 

Famulo (abl., rnosaic, doc. 2). 
D'origen italic, antic i iisual, csewidorn o =esdau domestic. (d. Ernout- 
Meillet, s.v.), .servidor d'una divinitatn. Apareix com a cognomen amb 
pocs exemples (cf. Kajanto 1965, p. 323). Famulus recull tres aspectes 
usuals entre els nomis dc cavali: la pertinenca a la familia (vid. Alumnus), 
la particularitat del cavali -obeeix- dins el jan (vid. Frenalius) i la 
invocació de la proiecció divina (vid. Augur o Votalis), en taut que famulus 
deolum. Es conegut l'ús d'aquest mot com a expressió cristiana, fet que 
podria empknyer a pensar que en un documcnt de final del segle iii 

inici del IV d.C., com el que ens ocupa, es referís a aquesta religió. No 
obstant, ai mateix mosaic on apareix Famulus, llegim tarnbé els norns 
de cavalls Castoreus, Eumelw i Vranius (vid. aquest), clarament relacionats 
amb la tradició romana =pagana.. Famulus també era atribuit als servidor6 
de la muntanya Ida (vid. ldaeus) de Cibeles, així ho inostrcn Ciceró a 
De legibus, 2. 22, ldaeae matris famuli i Horaci a De arte poetica, 239. 
En aquest cas, es reforsa la intencionalitat del mot, com eamulet~, per 
propiciar la bona sort; Cibeles ocupava un Uoc distingit al centre de la 
spina (vid. Helios), mnstra de la seva representativitat en la simbologia 
circenca (vid. Oceanw) (cf. Lyce 1984, pp. 827-841). 
Origen. Familiar. 
Taranna. 
Expectatives. Bons auguris. 
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FANESTER 

Fawstro (abl., vidre, doc. 43). 
Segurament es tracta de fanester, -trG chabitant o indígena de Fanum 
tiorti~nae (ciiitat costera d'umbria).; pero tanibé es coneix janister, -tra, 
-trum (a Notae Tironiame 74. 54) de significat obscur pero que segons 
s'anota ir ThLL (cf. s.v.) és inter fi~nalicum et profanum. El fet que el 
testimoni anoti I'ablatiu en -o podria fer pensar que es tractava del mot 
fanister (amb confusió ireqüent entre i i e, vid. Corentus), pero igualment, 
com anota Noil (1973, p. 34), podria respondre a un wlgarisme eri 
I'anotació del cas en lloc de janestn'. A l'antroponimia apareix algunes 
vegades com a cogiomen (el. Kajanto 1965, p. 50 i 189; anotats com 
a noms d'origen geografic). Fanester per Fanum Fortunae esdevé, per 
extensió, un cava11 .del temple de la Fortuna., Fortunius (vid. Sanctus 
o Tunjcator); l'origen, en sentit real, és innecessari. Si hem de pensar 
en l'altre significat, expressaria l'actitud del cavall, pero tarribé la cirrega 
augural o propicialotia (vid. Heliodromus). 
Origen. Etnic. 
Expectatives. Bons auguris 

FARIVS 

Fanu(m) (ac., dejiaiones, doc. 220, 221). 
=De Phaross (vid. F a m )  denvat del iuateix mot pel sufix -ius (vid. 
Euentius), nom d'una iila de Dalmicia citada per Mela a Be chorographia, 
2, 7. 104, pero també, diverses vegades relacionat amb Isis (Marcial, 10, 
48. 1; citant els adoradors d'aquesta, Tibd 1, 3. 32; i igualment sobre 
la deessa Estaci, Siluae, 5, 3. 244) és freqüent la relació de noms de 
cavalls arnb divinitats d'origen egipci (vid. ~ i a f i s  o Hederatus), no només 
de fornia directa, sinó també quan es parla de la iium (vid. Lucifer) i 
de la resurrecció (vid. Phoenix). Vegeu Farus. 
Origen. Etnic. 

FARVS 

Faru(m) (ac., de-xiones, doc. 215, 216, 222, 223). 
Per Pharos de @dpos, com a reflex de la pronúncia de la $ al Uati wlgar, 
que ks I'evolució inajoritiria d'aquest fonema grec (vid. Delfis). 
Principalment, denoininava l'illa egipcia de la badia d'Alexandria famosa 
pel seu far, també sfarn, .torre de focn, i ~Egipte-. En sentit metaforic 



podrícin comparar el cavall amb un far ences (vid. Luc~fer o Lampas), 
que es veu de totes bandes (vid. Excellens). Pero Farus destacava l'origen 
del cavall, red o fictici (vid. Delfus), sent en aquest darrer cas protector 
per la relació amb lsis, la divinitat Uuminosa, que dominava la vida i 
la aiort (vid. Fariu.5). 
Origen. ~ t n i c .  
Expectativea. Bons auguris. 

FASTIDIOSVS 

Fastidioso (abl., honorif., doc. 178). 
~Arrogant, superb., ~fatigantm, .fastigósn; uuat al lkxic coriiú arrib forca 
matisos. A l'antroponímia apareix en epoca tardana, a final del scgle \I 

i mitjan del V I  d.C. (cf. Kajanto 1965, p. 270; Mandouze 1982, S.V.). 

Lambertz (1913, p. 112) el classifici entre els noms que Uoaven i donaven 
bona sort a l'animal. Baiil (1965, p. 335) l'assiiiiila a Licentiosus. Toynbee 
(1948, p. 28; 1973, p. 79) l'entengué com un nom juganer pejoratiu 
d'un epítet afectiu. Iiastidiosus expressava l'actitud de l'animal, compresa 
sohretot en el sentit primer de fastus ~hauteurm (cf. Ernout-MeiUet, S.V.), 
com a superb (vid. Superbus) i =dificil, aspre. (vid. Ferox) (tots dos matisos 
fructífers en i'adjectiu; cf. ThLL, S.V.). I>enominava un cavall dificil de 
domar, aritipitic ais contraris a la cursa. 
Taranni. Indomabilitat ? 

FELICISSIMVS 

Felicissimo (abl., honorif., doc. 178). 
=El més felip. És forqa testimoriiat a I'antroponíinia, doblant-se els 
exemplcs cn epoca tardana (cf. Kajauto 1965, p. 104 i 273; Mandouze 
1982, S.V.). Per a Larribertz (1913, p. 107) i Toynbee (1948, p. 28; 1973, 
p. 1791, era un nom de victoria, també de lloanqa (pel primer autor) 
i de bona sort (per a la segona). Vegeu Felix. 
Taranna. Aiegria. 

FELM 

Felice (Al., honoríf., doc. 178) i Felice(m) (ac., de$xiones, docs. 234, 
235 x2). 
~Fecund, firtil*: .el que 14 sort*, ~favorablem afelic, afavorit pels déus". 
Com a antroponim és un dels més coneguts en documentació de totes 



les epoques i a individus de tot tipus, especialment esclaus i Kiberts (cf. 
Baumgart 1936, p. 16 i 20; Icajanto 1965, p. 73, 134 i 272; Solin 1971, 
p. 11 1; PLRE vols. 1 i 11, s.v. i Mandouze 1982, s.v.). Com a apel.latiu 
equí, lloava el c a v d  (cf. Jeanncret 1917, p. 92; Toynbee 1948, p. 28) 
altiora per ser el portador de tan afortunats successos (<:f. L d e r t z  1913, 
p. 112). Feliz descrivia l'actitud alegre de l'equus, pero també servia, 
en segon terme: d'aamuletn captador de bons auguris i protecció (vid. 
Fanester). 
Taranna. Alegria. 
(Expectatives. Buns auguris.) 

FEROBOLS 

Ferobols (nom.: contorniat, doc. 108). 
Ferobol(il)s (omissió de la u per un oblit momentani, cf. Grangent-Moll 
1991, p. 161), =el que aporta guany(s)~. És un compost verbal rectiu 
tarda de nova formació (vid. Lenobatis); no existeix, de momcnt, cap 
pard.le1 ni al lexic comú ni a l'antroponírnia. Fer- el trobem com a primer 
terme de compostos tant en grec coru en Uatí (cf. Chantraine s.v. @pu; 
Ernout-Meillet, s.v. fero), al& vocal d'unió -o-, per analogia amb compostos 
de tema en -o (ci. Brandestcin 1964, p. 189). Bolus, -jet, coupe de dé. 
i cprofit, gain- (vid. Pyrobolus), és un  antic, popular i tecnic préstec del 
grcc Póhos (cf. Ernout-Meiüet, s.v.). Pel significat que se'n despren, sembla 
creat expressament per a ser nom de cavall circenc. Ferobols com Fmpjer  
era el que porta bencficis a aquells que i'envolten, dins el món circenc 
aquest era .el vencedor.. 
Ilxpectatives. Victbria. Bons auguris. 

FEROX 

& i Ferox (norri., rnosaics, docs. 7, 11) i &poE (nom., defcnio, doc. 
210). 
@ E P O ~  per Ferox (vid. Derisor). Al llarg dels segles s'ha usat aquest mot 
per qualificar els cavails, així per cxeinple Plaute, a Menaech.mi, 864, 
... equos ... iubes capere me indomitos, feroces, o Virgili, a Aen., 4. 135 ,... 
sonlpes acfrena feroz spumanha mandil. Pero és al s. IV d.C. <oincidint 
amb els nostres testimonis- on trobem la descripció més acurada del 
mot per aplicar-lo a un cavall circenc; Noni Marcel (304, 36) anotava 
Ferox es1 sueuus el indomabilis. Es un nom testimoniat igualment (:o111 
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antn~pbniin (cf. Baiiingart 1936, p. 17; Kajanto 1965, p. 267). Per a 
Audoilent (1933, p. 126) i Toynbee (1948, p. 32; 1973, p. 178) es tractava 
d'un uom referit a les particularitats de l'animal. Balil (1962, p. 335 
nota 247) el considerava semblant a Eustolus. f'erox destacava les actituds 
i aptituds de forca, audacia agrcssiva i indomabilitat de l'equus tal com 
s'apreciava a les curses. i tal com ho corroboren l'enorme quantitat de 
noins que destaquen la irreductibilitat d'aquests equins (vid. Adamatus 
o Admetus). 
Taranni. Indoniabilitat. 

ELA (nom abreujat, tessera de plom, doc. 144). 

Fla(uus)? Kostovzev (1903, p. 99) proposa aquest desenvolupament, 
Salomonson (1965, p. 88) el seguí. De tota inanera es pot pensar en 
aitres possibles noms comparant els significats; per exemple Jaccus 
+om a característica física de l'animal, i alhora afectiu-, ,flamen +oin 
f'onhiex o Famuli~s-, o en algun derivat dejlamma (vid. Scintilla o Pyms). 
D'una altra banda, tainbé podrícm pensar en aigun dcrivat o compost 
d e j a i ~ u s ,  comflauicomans oJa~~icomi~s (vid. Auricomus), mots poc usats 
i tardans dins el lexic comú, pero aixb no representa cap unpediment 
(vid. 1,enobatis). Sorgeixen més possibilitats en observar els antropbnims 
que comencen pcr Fla-: Flabius, Flamen, ... (cf. Kajanto 1965, p. 12, 2, ... ; 
id. 1965, p. 227, ... ; sobretot en epoca tardana, Mandouze 1982, S.V.). 

Flauus xgroc, daurat, ros., fou un mot molt usat igualment com apel.latiu. 
Seria possible que el nostre testimoni es referís a aquest; hi ha rriolts 
norus de cavds semblants (vid. Aureus o Chrysiphus). 
Aspecte. Color ? 

FLORIDVS 

Florido (abl., houorif., doc. 178 x2) i @Aópdov (ac., defixioms, docs. 200, 
206). 
@Aóp~8os per Floridus (vid. Derisor), originariament =florits o scobert de 
flors., amb més freqüencia entes com ebriilant, esclatant.. Testiinoniat 
forca vegades dins l'antroponimia sobretot tardana (cf. Baumgart 1936, 
p. 17 i 29; Kajanto 1965, p. 233). Lambertz (1913, p. 112) Pinclogué 
entre els noins qiie Sloaven el cavall. Floridus, per una imatge a partir 
del significat etimolbgic primer, recorda Rotrocales i Hederalus, pero, 
en sentit simbblic i generic, destacava l'animal per sobre la resta (vid. 
Fulgid~~s), tant físicairient, com imaginariainent. Se'l reconeixia des de 



Iliiny per la seva briiiantor (vid. Candidus). Igualment, destacava la 
particularitat excepcional del color del pel. 
Aspecte. Color. Taques. 

FONTANVS 

Fontanus (norri., contorniat, doc. 79) i @owavov (ac., defixio, doc. 196), 
@owavog (nom., deJiio, doc. 194), [@ov]z/avlog (norn., defino, doc. 197) 
i Ilovcavog (nom., defixio, doc. 195). 
@owavog i Ilonavog per Fontanus (confusió en l'anotació de I'aspiració, 
cf. Vaananen 1982, *lo21 Grandgent-Moll 1991, p. 208), de l'adjectiu 
homoniin spertanyent o de la fontx, també identificat amb el déu dc 
les fonts (CIL 11, 150). És testimoniat a l'antroponimia amb exemples 
escasos com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 308, p. 81 eritre els noms 
de riiis). Són interessants els epítets de fons (cf. ThLL, S.V., p. 1027. 
23 i s.), ja que entre aquests trobem forca paral.lels als noms de cavaiis: 
Rapidus, Nitidus, Ingens? oAltus. Lainbertz (1913, p. 108), citant í íowavo~ 
-entenent potser el nom com a derivat de pontus-, el classifica entre 
els norns geogrifics, com a etnic. Fontanus recordava la lleginda de 
l'origen de la font Hipocrene, surgida d'un bitzac de Pegasus (Griinal, 
s.vv., p. 271 i 4134) i la font de Castilia (vid. Castalius), ak í  com tots 
els noms de rius (vid. Eridanus). La relació del inón circenc amh l'aigua 
(els dofins, les fonts, l'euripils, ...; vid. Camm[arusJj és constanl, i són 
nombroscs les refer&ricies unomistiques equines als grans fluvids (vid. 
Oceanus). f intanas era -fi= simbblic del c a v d  volador (vid. Pegasus), 
evocant la rapidesa i la lleugeresa dels grans rius. 
Expectatives. Bons auguris. 
Destresa. Rapidcsa. 

FOEBVS 

Foebus (num., contorniat, doc. 109), @o&Jog (nom., defixio, doc. 195) 
i @[otP]og (noni., deJiio, doc. 210). 
Per Phoebus de @olbog. el vell epítet d'Apol.10, =el brillantn. Per a la 
f, vid. Farus; prr al testimoni en grec, vid. EZinoAog. A la Il.liada (23. 
377-381) volgué impcdir que Diomedes vencés en favor d'Eumelus (vid. 
aquesl) als jocs fúnebres de Patrocle. Lambertz (1913, p. 110), Balii (1962, 
p. ) i Salomonson (1965, p. 85) l'inclogueren eritre els noms presos del 
irión divi. Phoebus a vegades du el carro del Sol; així ha anota Virgili, 



Aen., 11. 913, / ni roseus fessos iam gurgxte Phoebus Hiberol tingat 
equos noctemque die larbente reducat (vid. Roseus), i fins i tot identificat, 
en sentit rrietafbric, amb aquest a Horaci, Cam., 3, 21. 24. IguaLnent, 
s'identiiicava els aurigues amb aquest fins a textos dels segles \J-\r~ d.c., 
així Auriga, ut Phoebus, quattuor aptat equos (Anthologia Latina, 1, 197. 
6; fent referencia a un antic llibre perdiii de Suetoni). Foebus, dones, 
dcstacava per la seva resplendor sirnboliea i esdcvenia el cava11 més destre 
i rapid a la cursa. 
Destresa. Kapidesa. 
(Aspecte. Color.) 

FORTVNIO 

Fortunio (norn. o &l., placa de inarbre, doc. 67). 
A partir del eontcxt d'aquest testimoni no poderri saber si esta en ablatiu 
o cn nominatiu (per al prirner cas vid. Forlunius). Pero de tota manera 
Fortunio < Fortunius (cf. Kajanto 1965, p. 37: Pollio < Pollius). El s i i f i  
-iol-ionis, 6s íestimoniat sobretot en noms d'esclaus i de Iliberis (el. ICajauto 
1965, p. 120ss.j, correspon, a més, a copomina de previs ape1,latius. 
Fortunio hauria de respondre a una fusió -per falsa analogia- cntre dues 
vocals fortuni- -io, com passa amb algiris cognomina acabats en -io i 
ianus (cf. Ihjanto 1965; p. 107 i 109). Els testiinonis de Fortunius a 
l'antroponimia son superiors aiü de Fortunio (cf. Kajanto 1965, p. 273; 
PLKE, vols. 1 i 11, S.V.). Entre els noms de cavalls sóri rnolts els acabats 
amb siifix -ius (vid. Euentius): Armenius, Aub-urius?, Balsamius, Ifilanus, 
Martius, Tithonius, Vranius, etc., pocs en -io, Purpurio. El significat entre 
un i altre no varia (vid. Fortunius) 
Expectativeü. Bons auguris. 

FORTVNIVS 

Fortunw tdbl., disc de marbre, doc. 55) i vegeu Fortunio. 
Derivat pel s u f i  -ius (vid. Fortunio), .de la Fortuna., fou un antropbnim 
tarda, testimoniat sobretot - e n  un 60%- a partir del s. ~v d.C. (cf. Kajanto 
1965, p. 273). Aquest podria ser un indici -no definitiu- de cronologia 
relativa pcr ais nostres testimonis. Forlunius mostra, com tants d'altres, 
el íligam entre el rrión circenc i la sort futura i desconeguda del que 
ha de succeir. A més, es ret homenatge a la divinitat i s'espera, per 
tant, atraure els seus favors (vid. Fanesterj. Cal recordar tainbé la 
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simbologia del corn de l'abundancia (vid. Frugifer). El nom es converteix, 
en sentit iigurat, en un vot (vid. Votalis); el cavall qiie duia aqiiest nurn 
csdcvcnia un equus de la bona sort. 
Expectatives. Bons auguris. 

Fruend(o) (Al., hurioríf., doc. 178). 
Literalment, *el que ha de f ru i r~  (de fruur), niostrant la ~wlio necessitutis 
del gerundiu en epoca clissica, així entén Kajanto (1965, p. 94 i 360) 
el sentit dels cognomina (poc testimoniats). Larnbertz (1913, p. 112) l'anota 
entre els noms que destaquen el cavaü com el preferit de la quadra. 
Perb, si entenem que aquest gerundiu adopta un significat similar present 
propi del Ilatí tarda -1 testimoni podria datar de finals del s. ir d.C. 
(vid. Derectorj-, podcm endevinar la victoria rera la traducció .el que 
fmeix des (vid. Frunitus). M doncs, Fruendus evocava l'afecte del 
propietari, pero, principalr~ient, descrivia ]'actitud positiva (vid. Luxuriosas 
o Delasor) de I'aninial. 
Taranrii. Alegria. 

FRVGIFER 

Frugjero (abl., honoríf., doc. 178) i @povy~#~pov (ac., defmiones, docs. 
202, 203). 
<Dpovy~++~pov per Frugiferum (vid. Derkor), *el que produeix fruits, fhrtil., 
de l'adjectiu horribnirri, conegut corn a antropbnim (cf. Kaianto 1965, 
p. 285); compost perfrux (per aquesta qüestió un poc obscura, cf. Ernout- 
Meillet, s.v. fmor) en singular -la forca fecunda del sol. i en plural aels 
productes del sol. i per jer, +a, +m, (vid. Lucqer i Ferobols), tots 
dos elements suggercnts dins el context circenc. Lambcrtz (1913, p. 111) 
entengue una cirrega sexual com a característica del cavall. Salomonson 
(1965, p. 85) ariotarit =Fn@ir (?)* l'inclogué entre els noms del món 
diví. L'equus anomenat Fiugifer esdevenia, en sentit figurat, síinbol de 
fecunditat, de bona sort, d'abundincia i de riquesa, especialment dins 
el món del circ, i evocava la victoria com a mitji d'obtenció dels guanys 
que aportava aquest equus (vid. Ferobols). 
Expectatives. I'ictoria. Bons auguris ? 
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FRVNITVS 

Frunitus (norn., inosaic, doc. 18). 
*El que frneix den (de fruniscor doblet arcaic de fruor); foil poc usat 
dins l'antroponimia romana (cf. Kajanto 1965, p. 352). Enna'ifer (1983, 
p. 824) el considera amb valor profictic. Toynbee (1 948, p. 31) el traduí 
per .joliy=. Frunitus descrivia el =caricters alegre del cavail (vid. Gelos), 
evocant ahora un 11iatís de victoria pel motiu de fruir de i'animal (vid. 
Fruendus). 
Taranni. Alegria. 

FVGITIWS 

Fugitiuus (nom., contorniat, doc. 64). 
En un contorniat, u n  cavall inirant cap a la dreta, sobre cs UegeixFugituus 
sota Pyrola-/mpe(s] ¿Quin dels dos és el noiri del cavall, o ho són els 
dos? Alfoldi i Alfoldi (1990, p. 199, núm. 11. 7 i l b .  271. 2) no es 
pronuncien. El mes possible fóra qiie els dos responguin a noms de 
cavalls circencs. 
Fugitiuus ~fugi t in~  (de fugere), usat com a adjectiu i coin a substantiu 
al l&ic comú, és testiinoniat com a nom de persona (cf. Kajanto 1963, 
p. 103; 1965, p. 287). Fugitiuus dibuixava, en sentit metaforic, rapidesa 
i indo~nabilitat (vid. Latro). Tamhé recordava la fugisera visió de la liuin 
en tant que velocitat (vid. Scintilla). Com Projügus, sempre és al davant 
dels perseguidors. 
Destresa. Kapidesa. 
Expectatives. Victoria. 

FYLOBACVS 

Fylobacu (Al. o nom. (S)?, contorniat, doc. 111). 
Per Philobacchus de @lhofla~xo< (f per ph, vid. Dequs; y per L, per 
confusió, vid. Libyus; c per ch, vid. Bracciatus), eamic o amant de Bacusa 
o -del vi*, testimoniat, en grec, al segle I a.c., a Filodeni, (Anthologia 
Grueca, 7. 222). &he, hen concgut, era usual corn a primer terme de 
coinpostos originariament possessins, en apel.latius o antropbnims; 
-fia~m no és masca conegut corri a segon terme, pero apareix entre els 
noms de cavails (vid. Bacceautes). Fylobacus denoriiinava un adepte al 
déu de la vinya (vid. Helwdromus o Hederatus), invocant-lo (vid. 
Rotrocales) segurament pel desig de fccunditat i abundancia (vid. 



DE KOMINIBVS EOVORVM CIHCENSIVM 137 

Frufffer). No~nbrosos són els noIns de cavails que recorden Dionís (vid. 
Leneus o Lenobatis). El nom pot recordar -a més d'esdevenir un reclam 
propiciatori de bona sort (vid. Bacceautes)- l'actitud de I'animal 
desendrecada i vivac (vid. Luxuriosus). 
Expectatives. Bons auyris .  
Taranna. 

GAETVLVS 

Gaetul(o) (abl., honoríf., doc. 177). 
*De Gaetulia* i, especialment eGetulic, vencedor dels Getulsn, segons 
anola Ticit (Annales, 4. 42); nom d'origen barbar iiatinitzat; testirrioriiat 
c o n  a cognomen (cf. Kajanto 1963, p. 56; 1965, p. 50 i 209). Els Gaetuli, 
habitants de la zona al nord-oest d'krica, sota Mauhtania i Numidia, 
era un poble invencible, tal com afirma Anna, germana de Dido, reina 
de Cartago, a I'Eneida (Virgili, Aen. 4. 40), hinc Gaetulae urbes, genus 
insuperabile bello ...; a I'antiyitat, no fou mai inclbs, dins les fronteres 
dc cap imperi (d. Grosser Historischer Veltatlas, 1. Teil Vorgeschichle 
und Altertum, Míinic 1978, p. 13, 44, 47, 52, 53, 54, 55). Lambertz 
(1913, p. 108) i Salo~nonson (1965, p. 86) l'inclogneren entre els rioms 
geogrifics, ktnics; Friedlaender (1875, p. 4) entre els gentiiicis. Més que 
fer al.lusi0 a un origen real de l'animai (vid. Danaus), Gaetulus; en sentit 
inelafbric, descrivia el cavall per indomable, valent, destre, fort i vencedor, 
tant si es considera indígena de la zona desertica riiés allunyada del arrión 
coneyt., com si es pensa que ha vencut aquest poble. 
Origen. Elnic. 

GALATA 

Galata (abl., funer., doc. 180). 
=De Galatia*, nom d'origen barbar, zona #Asia Menor, sobre Capadocia, 
sota Bithynia, Paplagonia i Pontus. Lambertz, Calornonson i Friedlander 
el classificaren amb Gaetulus. Fou usat a l'antroponímia (cf. Solin 1982, 
p. 602), apreixent al context circenc, el Uibert L. Auilio Galatae pertanyent 
a la factio russata tal com es r e c d  a CIL VI, 10077. Capadocia era 
reconeguda, tant com Lusitania (vid. Tagus) per la cria cavailar; cai suposar 
que Galatiu tarribé devia ser de fkrtils pastures. No obstant, hern de 
recordar que els Galates foren també (vid. Gaetulus) un poble lluitador 
fins a la rnort, irreductible; característica especialment apreciada en un 



cava11 de cursa (vid. Adamatus). Guluta, responia a una origo real +ntre 
els noins de cavalls se citen altres indrets dc la zona (vid. Lycius)- o 
simbolica, per les aptituds iiuitadores d'aqueiis habitants. 
Origen. ~ t n i c .  

TAAAOZ 

TáMov (ac., definio, doc. 202). 
Al lkxic comú grec denomina ssacerdot de Cibeles* i eeuriuc., al ilatí 
(vid. Densor). =gallm i ~gal,  originari de la Galliu*; era el noin de dos 
rius, i fou usat com antroporiir~i, freqüent com a cognomlna (cf. Kajanto 
1965, p. 195; PLRE, vols. 1 i 11, S.V.). La rcsistkncia del poble gal a 
Cesar 6s ben coneguda per tots, seinbla que és en aquest sentit que 
cal entendre el mot com a nom de cavd  (vid. Galata); no és tant iin 
origen real (vid. Gaetulus), com simbblic, per la diiresa lluitant i la 
indoiuabilitat d'aquests guerrers. Igualrrient, tairhé es pudria pensar en 
els cavaiis ~privats d'organs genitalsn, que els proporcionava més potencia 
i velocitat; Diogenes Laertes (4. 43) usa aquest mot al s. III d.C. amb 
el sentit d'.eunuc~. No obstant. la representativitat de la deessa Cibeles 
(vid. Helios) en la simbologia circenca i el paral.lel semantic que trobem 
en Famulus (vid. aqnest) dedicat a la mateixa divinitat, permeten afirmar 
que segurament es pretenia, en senlit siiiibblic, retre homenatge a la 
divina eMare 'Perra., prociirant així la protecció de la deessa i propician1 
els boris auguris (vid. Hederatus) a la cursa. Al segle 11 d.C. Arria recorda 
també el mot que ens ocupa amb aquest sentit. a Epicteti Dissertationes, 
2, 20. 17. 
Origen. Etnic. 
Expectatives. Bons auguris. 

TANTHZ 

T á ~ s  (nom., defiz-io, doc. 210). 
Hidronim, usat també a l'antroponímia Uatina (cf. Solin 1971, p. 61 nota 
2). Jiintament amb l'lndus són els rius més grans de l'Índia. A més de 
l'exotisme de recordar un riu tan dunyat  de la zona mediterrania, evocava 
la fluidesa i la facilita1 en el davallar de les aigües dels grans fluvials 
(vid. Fontanus i Oceanus). 
Destresa. Rapidesa. 



GANIMEDES 

Gunimede(m) (ac., defuiones, docs. 215, 216, 218, 222, 223). 
Per Canymedes (i per y, vid. Crisaspis). ]is el nom del jove heroi 
pertanyent a I'estirp de Troia, considerat el 1116s beil dels mortals: ... 
ravup>jSq5,/ SS &j ~ á M ~ m o s  ~ É V E W  B W J T ~ V  CcvBpcÚnwv, Il.liada, 20.232-233. 
Per aqucst motiu, Zeus el rapta i substituí Hebe, divinitat de la joventut, 
fent de coper a l'0limp. Entre els noms d'heroiu el classilicaren Lambcrtz, 
Jeanneret, Toyribee, Bdil i Salonionson (cf. op.cit.). Es testimoniat a 
l'antroponíniia des de Tiberi-Neró fins al s. I V  (cf. Solin 1982, p. 462). 
Canimedes era, doncs, per metafora, afavorit pel més omnipotent dels 
déus, de beilesa superlativa i simbol de la joventut. 
Aspecte. Rellesa. 

GARRVLVS 

Gamli~(m) (ac: defuiones, docs. 215, 216, 218, 222, 224, 235) i 
Garul/.](m) (ac., dCr1xio, doc. 223) i Gurrulo (abl., honoríf., doc. 178). 
Garulus per Gurrulus (reducció esporidica dc la gelninada), =xerraire=, 
de l'adjectiu hoinbnim. ES conegut com a cognomen (cf. Kajanto 1965' 
p. 269). Bali (1965, p. 335 nota 248) cregué que aquest era analeg a 
Ispumei~s. 1,ambertz (1 913: p. 113) i leanneret (1917, p. 92) l'inclogucrcn 
entre els noiiis reierits al teniperaiiient o a un valor cxccpcional del cavaii 
de cursa. Toynbec (1948, p. 28; 1973, p. 173) doni més importancia 
a la carrega afectiva. Garmlus és un terme hipocoristic (marcat espe- 
ciaiment pel siifii -ulus; cf. Vaananen 1982, p. 149-150), pero sobretot 
descrivia una particulantat -de caracter. de l'animal. Era un cavaii *que 
renilava., s'expressava, es queixava; transmetia vivor i fogositat general 
(vid. Pyiripinus) que, aplicada a la cursa, pudria produir rapidesa i furia 
(recordein Iubilator pel sentit primitiu de iubilo scridar-) (vid. Delusor). 
Taranna. Expressivitat. 

GELOS 

Celos (nom., defixio, doc. 199) i Gelote (abl., honoríf., doc. 178). 
De yÉhwg, ~riure,  r ida ,  riota., testimoniat en llatí només dins 
l'antroponírriia (cf. Solin 1982, p. 1201). Lariibertz (1913, p. 110-111) 
cl classifica cntrc cls noms abstractes i entre els que donaven bona sort 
a la pista. Jeanneret (1917, p. 94), en canvi, anota I'opinió de Lambertz, 
pero considera priniordiaiment que es tractava dcl noin de la ciutat de 
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Sicília. Per a Toynbee (1948, p. 28), el valor aiectiu del mot era el més 
fort. En els noms que destacaven actitud d'alegria -Felix, Derisor, o 
Frunitus-, amb forta carrega hipocorística, es niarcava d'una banda el 
desig de bona sort i de l'altra es descrivia l'actitud de l'animal. A més, 
com a iniatge siinbblica, podia diiuixar l'alegria en vencer (vid. Deli~sor). 
Taranni. Alegria. 

GEMMATVS 

Gemmatus (non, dejxiones, docs. 212, 213) i [.]emmatus (noiri., 
defiiones, doc. 214). 
En sentit literal, .el que té o di] gerriiiies~ (vid. Comatus). Es testimoniat 
com a norri de persona per CIL XIII, 7438. Jeanneret (1917, p. 91) el 
traduí per =étiucelant-. Lambertz (1913, p. 112) remarca que descrivia 
el color de la pell a taques. Gemmatus podia liuir taques al phl semblants 
a pedres precioses o tarnbé podia ebriUarn corri si anés decorat aiub gemmes. 
Aspecte. Taques. 

GEMMVLA 

Gemmula (abl., honorif., doc. 178). 
~Petita gemmam; el sufix diiriinutiu - d a  desborda en valor hipocorístic. 
És testirnoriiat con1 a cognornen (cf. Kajanto 1965, p. 346). Lambertz 
(1913, p. 111) i Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179) el classificaren 
entre cls noins afectius. Gemmr~la expressava l'estima del possessor cap 
a l'euga; per a ell, aquesta era - e n  sentit generic i ahora profilactic- 
una spetita joia*, una Zmaragdus (vid. Margarita). 
Afecte. Estima. Lloanca. 

GENEROSVS 

Generosus (nom., mosaic, doc. 4). 
En sentit literal, -de bona o noble rata., figurat agenerós, nobles. 
Testirrioniat a l'antroponímia també en epoca tardana (cf. Kajanto 1963, 
p. 66; íd. 1965, p. 313; PLRE, volu. 1 i 11. s.v.; Mandouze 1982, s.v.). 
Generosus Uoava el cavall en aplicar-se-li totes les aptituds propies d'un 
P ~ U U S  ben criat (cf. ThLL VI. 2, p. 1801. 45-51); a més, descrivia en 
sentit genkric I'actitud i el xcaricters de l'animal. 
Taranni. 
(Origen.) 



rÉYiov (ac., defixio, doc. 232). 
Per Genius (vid. Eximius), *gen¡., identificat amb la personalitat, suposant 
que des del naixement cada persona tenia, en sentit f iprat ,  el seu. En 
sentit etimolbgic podríem entendre .de naixement. considerant doncs 
que és un nom que relaciona estretameni el cavaii a lafamilia quadrigaria. 
Genius era un nom propiciatori, afectiu i esperancador. És un terme, 
a més, que usat com apel.latiu d'un cavan circenc testirnoniat cap al 
400 d.C. (vid. Decoratus) evocava un concepte i per extensió costoms 
de tradició ancestral romana (vid. Gentilis). Amb aquest nom es destacava 
que l'animal tenia una forma de ser distinta i forta, camb caracter~. 
Taranna. 
(Origen. Familiar.) 

GENTILIS 

Gentile (abl., honoríf., doc. 1781, Gentile(m) (ac., defizio: doc. 219). 
.El que pertany a la gens., el significat d'aquest niot es rnodifici i matisi 
al üarg dels segles, primer denominava aqueii que perlany a una gens, 
i ja en epoca tardana (sobretot sobretot al s. iv d.C.) =estrangers-, .barbars. 
(Ausoni Grat. Ac., k Codex Theodosianus, 111, 14. 1); al final del mateix 
segle -i més tard amb freqüencia pels aiitors cristians- s'usa per designar 
~ e l s  pagans. així Prudenci a Peristephanon, 10. 464. És testimoniat a 
l'antroponíinia tarnbé com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 303; K R E ,  
vols. 1 i 11, s.v.). Jeannerct (1917, p. 94) traduint .barbare=, l'inclogué 
entre els noms geografics. Com anota Lambertz (1913, p. 112), Gentilis 
era un nom que descrivia l'eqi~us pertanyent a la familia liatina, sobretot 
per al primer testimoni (datat aproxirnadament a finals del s. 11 d.C.) 
i, a més, (per la cronologia cap al 400 d.C. del segon document, vid. 
Decoratus) cal lligar-lo a la gens dels romans que inantenen vives les 
seves tradicions i costums, tal coln ho feren els amants del món circenc 
(vid. Tun$cator). 
Origen. 

GERMANICVS 

Gennanicus (nom., defixiones, ducs. 212 x2, 213), Germanicu(m) (ac.: 
defwciones, docs. 215, 224, 235) i Germunic[..] (defwcio, doc. 214). 
*De Germania. o ~Ger~uinic,  vencedor dels Gennanim (vid. Gaetulus), 
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conviii amb la foriria Germanus. A l'antroponimia 6s conegut com a 
cognomen (cf. ICajanto 1965, p. 201) i corri a sobrenom dc forca 
emperadors, de Neró (Suetoni, Tiberiw, 15. 2) o de Domicia (Juvenal 
6, 205). És destacable i parladora la reinarcada diferencia numerica de 
Lestimonis de noms de cavalls entre Germanicus (repetit set vegades) i 
Germanus (testimoniat norri6s iuna vegada). Aquesta, a mes, contrasta - 
pcr niostrar-se I'efecte a la iriversa- ainb la dels testimonis antroponiniics. 
A les prosopografies de I'antiguitat tardana apareix Germanicns una sola 
vegada (PLKE, vol. 11, s.v.) i una altra com a nom de dona (Kajanto 
1965, p. 201); de Cenanus  se'n testimonien 17 dones i forca homes, 
i (arribé Germanianus. Germanicr~s serribla una recuperació del terme 
(davant de Germanus), per recalcar -1natisant el sentit- que recordava 
els einperadors victoriosos, i el general Germanic, pare de Calígula, davant 
aquest poble, de boris guerrers i excel.lents genets. L'origen segurament 
s'eriteriia en sentit simbolic (vid. Galata). 
Origen. ~ t n i c .  

GERMANVS 

Germnu(m) (ac., defico, doc. 219). 
De Germania, pero especialitaant e1 significat, .natural, aut&ntic=. (Per 
a l'antroponímia, vid. Germanicus i Mandouze 1982, s.v.). Germanus 
scmbla destacar principalirient l'origen de l'animal, o bé es pot pensar 
en el cavall de eracam especial per al circ. 
Origen. ~ t n i c .  

GERMINATOR 

Germinatore (abl., honoríf., doc. 189). 
=El que germina, el que produek-, derivat de germino, pel su f i  -tor 
(formador de noins agent, i molt freqüent entre els noms de cavalls, 
vid. Amtor).  Lambertz (1913, p. 111) considera que el significat es 
limitava a la capacitat procreativa, sexual de l'animal. Germinator aportava 
guanys (vid. Ferobols), en sentit geniric, i esdevenia un amulet propiciatori 
de la fortuna, de la vida riaixent de la més ínfima llavor (del gennen 
srebrot.); causa la geniinació; crea i preserva de la pobresa; era el vencedor 
(cf. Frugyer). 
Expectatives. Victoria. Kons auguris. 
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Glaphy(ro) i Glaphyro (ahl., honoríf., doc. 177). 
De yhu4upó5 spolit, Ilisa, sfi, delicat, refinat, subtil. i sexactc, elegantx; 
tesliinoniat coin a antropbnim entre els SS. I i 1 1  en masculi i fins al 
s. VI d.C. en femení (ci. Solin 1982, 701; PLRE, vol. 11, S.V.). Lambertz 
(1913, p. 1121, traduint-lo per -simpatic, delicat., el col.loci entre els 
norns que lloaven l'equus. Glaphyrus descrivia l'aspectc extern del cavall, 
encara quc també pogués identiiicar-se, eri segon terme: amb la seva 
actitud (vid. Elegans). 
Aspecte. Bellesa. 

GLAVCVS 

Glaucu(m) (ac., defiio, docs. 215, 224, 235) i [Glai~]cu(m) (ac., de$xio, 
doc. 235). (Vid. Glai~ce a la ilista de noms de cavalis dubtosos.) 
-Verd pal.lid, gris., de l'adjectiu horiibnirn préstec del grec. Fou usat 
corn antroponim (cf. LGPN, vol. 11, s.v.; PXLE, vol. 1, S.V.; Solin 1971. 
p. 142; íd. 1982, p. 398). Fou tarrhé el nom de forca herois, no gaire 
destacats pels seus actes, i poc relacionables amb un equus circensis. Tal 
com anotarcn Laiiibertz, Jeanneret: Toynbee i Salomonson (op.cit.), aqucst 
descrivia el color del pel d'un =gris terrós. scmblant a Ceruleus (vid. 
aquest). Pcrb també podia referir-se al tipus d'niis, si tenim en compte 
la descripció sobre els colors dels cavds que anota Isidor, Elym., 12, 
1. 50, Glaucus uero est uetuli pictos »culos hahens et quodam splendore 
perficsos (vid. Candidus). 
Aspecte. Color. 

GLORIOSA 

[.]lL]riosa (nom., dejixio, doc. 198). 
Gloriosi~s és a gloria com Famosus a fama; gloria 6s i y a l  a fama. Fou 
un cognomen testiinoniat tant en masculí com en femení (cf. Kajanto 
1963, pp. 65 i 66; id. 1965, p. 279). El sentit general d'aqiiest apel.latiu 
aciimula forca conceptes slcioculturals; primer descriu la claredat i bona 
fama unida a la iloanca i a I'honor, implicant una certa =divinitzacióm 
u =superioritats (cf. ThLL: VI. 2, p. 2100, S.V.), encara que tamhé s'hagués 
usat amb sentit pejoratiu -que  riu heiri d'entendre en l'apel.latiu equi, 
vid. Lmuriusus- cum efanfarró, fatxenda~. Gloriosa i Gloriosus destacaven 
els animals com a coneguts i reconeguts pcr tothuiii i durant rnolt de 
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temps. Aií es va descriure els equi gloriosi al Codex Theodosianus (15, 
7,6, cap al 381 d.C.) quidquid illud est, quodpalmarum numerogloriosum 
et celebratis utrimque uictoriis nobile congregabatur. Es intercssant 
reconeixer cntre els noms de cavails farsa sinonims a aquesta idea: Felix, 
Praeclarus, Victoriosus o Snluturis (vid. Famosus). 
Expectatives. Victoria. 

GLORIOSVS 

Gloriosus (nom., mosaic, doc. 23). 
Vegeu Gloriosa. 

GRATVLATOR 

Gratulator (nom., mosaic, doc. 23). 
*El que agraeix de. i en sentit secundari equigaudet aliqua re. (cf. ThLL, 
S.U.), de gratulor (vid. Germinator). No apareix a l'antroponímia. Ennaifer 
(1983, p. 839. n. 111) el considera un nom de ebons augurisa. Com 
si llegíssiin una oració on hi manca el complernent verbal, amb la 
semantica dels noms de cavalls i eri el contexi circenc, sovini podríem 
pensar en .la victoria. coin a representant d'aquesta funció. AiuA ha 
podern aplicar especialment als noms de cavds  que es refereixen a l'alegria 
(vid. Frunitus). Gratulator, si agraia, segurament, la victbria, era perqui 
havia estat vencedor; el que dona el nom congratulava les divinitats, 
intentant així que aquestes li fossin propícies. L'apel.latiu servia, doncs, 
com amulet-preservatiu dels mals auguris. D'altra banda, també pot ser 
un mot que descrivís el caricter jovial de l'animal. 
Taranni. Negria. 

HEDERATVS 

Hederato (abl., honoríf., doc. 178). 
Aquest mot esdevé molt suggestiu en denominar un c a v d  de cursa, 
sobretot pels diversos usos que apareixen al lhxic coinú (cf. ThLL, vol. 
VI. 3, p. 258, 1. 30 as. i p. 259, 1. 52). Dcrivat d'hedera pel morfema 
-10- -freqüent entre els noms de cavails, Commtus, Gemmatus, 
hederatus es troba en contextos molt propers al món circenc. Dues cites 
suggerents, referents a rrioinents de festa i oci, relacionen els mots 
-tema i derivat- amb Bacus i la pompa (vid. Pompeianus). Corn exeriiple 
del primer cas, Estaci, Thebais, 7. 653 -autor del s. 11 d.C., coincidint 



DE NOMIKIBVS EQVORVM CIRCLNSNM 145 

amb la data del testimoni (vid. Derectorh afirnii Hedera est grutisslma 
Bacchus; més tard Paulí de Nola, Carminu 19. 278, en un comentari 
estimulant i parlador. sobretot per l'adjcctiu lasciuos (segurament sense 
adonar-se que informaria d'activitats que se seguien realitzant malgrat 
la prohibició oficial, vid. Luscouus) (vid. Phosphorus), escrivia: lasciuos 
... choros hederutis ducere pompis. Cal recordar, a més, per minsa que 
pugui semblar, la relació dels noms de cavaiis amb el culte a Isis i Osiris 
(vid. per exemple el doc. 195, o noms com Epu&s, Foebus o Farius); 
l'hederu estava rnolt relacionada ainb els sacerdots d'Osiris (cf. TML, 
vol. VI. 3, p. 258, 1. 30). Finalment, aquest apel.latiu per a un cavall 
ens mostra dos possibles aspectes, o bé el iloava o bé feia referencia 
a la forma dels cabeiis de la crinera i de la cua (vid. Cirratus). Pero, 
principaiment, com Laureatus o Floridus, descrivia, en sentit sirnbblic, 
l'equus victoriós, per aixb era scoronat anib heures.. 
Expectatives. Victoria. Bons augiiris. 
(Aspecte. Color.) 

HELIODROMVS 

Heliodromus (norn., contorniat, doc. 112), E lk~o6pópc  i E[l]A[&~ó]Gpopov 
(nom., ac., defixio, doc. 195), EIA~~o6pópo5 (nom., defixio, doc. 196): 
[El/A/&~]oGpópo5 i ElAaw/6ópos.. .] (nom., deyiio, doc. 197). 
ElA~ioGpópo~ per Heliodromus d'fiAi06póp0~ (vid. Densor), -el missatger 
del sol., correspon a un grau d'iniciació en el culte de Mitra, és anib 
aquest sentit que es testiriionia rnés al lexic coinú (cf. ThLL, vol. VI. 
3, p. 2594,l. 58ss). Préstec, segurament tarda, del grec, poc usat i tecnic, 
compost per dos termes f o r ~ a  comuns en aquesta posició (vid. 
Callidromus); isoladament apareixen tots dos com a noms de cavalls 
circencs (vid. Helios i Dromus). Els noms de cavails relacionats amb cultes 
orientals -Mitra, Isis i Osiris principalment- són bastants (vid. Epa&s); 
és diiícil saber si en aquest cas es referia implícitament ai grau d'iniciació, 
pero és probable, ja que algunes de les ' defixiones (tres dels testimonis 
apareixen en aquest tipus de document) es realitzarcn cn el culte d'osiris; 
la relació amb Mitra la trobem en altres noms de cavalls com ara Corox, 
Inuictus o Anicetus. En la lectura profunda del mot, podem entendre 
que Heliodromus -a més de ser súbdit del Sol i, per tant, estar protegit 
per aquest (vid. Vranius)- era *el cavail que corre per o amb el sol=, 
esdevenia, ilavors, en sentit simbblic, un cavall alat (vid. Pegusus), el inés 
ripid, conduit tot sovint per Foebus (vid. aquest). Era com Murora (vid. 



MARTA DARDER I.TSSON 

aquest), ja que en anunciar el Sol arribava (a la victoria) fins i tot abans 
que aquest. 
Ilestresa. Rapidesa. 

Eliu(m) (ac., defiio, doc. 224 x4), Helios (nom., contorniat: doc. 113), 
Hel[..] (defiio, doc. 216) i Helio (abl., honorif., doc. 177). 
El testimoni del doc. 235, fou considerat en algun cas nom d'auriga, 
perb pel context queda demostrat que es tracta d'un norn de cavail. A 
tal efecte, per a una exposició niés extensa veure Proteus. 
Elius per Helius (omissió de la h- inicial, vid. Ayastus) d"HAlog, l'astre 
rei, apresidentn dels actes eri el circ, poc important cntre els Olímpics 
perb exiremanieiii honorat al món circenc i amb una simbologia molt 
marcada i lligada sovint a cultcs d'origcn oriental (vid. Ifelcodromus). 
Gerrni d'rlurora (vid. aquest), de la generació dels Titans (vid. Titm), 
descendent d'Vranus (vid. Vranius), era representat per I'obelisc al  centre 
del circ; Cibeles, la niare terra (vid. Famulus i TáMog), era al seu costat; 
al voltant de la spina siicceia tota l'escena, les quadrigues donaven set 
voltes sobre l'arena que simbolitzava i'aigua (vid. Camm[arusn, les quatre 
fachones s'idcntificaven amb les estacions, tal com recorda TertulG, 
De spectaculis, 9. 5, o, més tard, Isidor, Etym., 18, 41. 1, relacionant- 
les amb els qnatre elements, els vernieiis anlb el Sol i el foc, ... russeos 
enim soli, id est igni, albos aeri, prasini terrae, uenetos mari adsimilantes., 
etc. El circ, edifici i espectade, representava un microcosmos (cf. Lyce 
1984, pp. 827-841); Ifelios, Sol és la ilum (vid. Faius) i el foc portador 
i protector de la vida (vid. Fwyer) terrena. 
Destresa. 
Afecte. Lloanca. 

HELLENICVS 

Hellenicu(m) (ac., defiiones. docs. 215, 216, 218, 220, 222, 223) i 
Helle '...] (defiio, doc. 221). 
D'EIUqvi~óg, ~hel.l&nic=, ~grec., forca usat a l'antroponímia (cf. Solin 
1982, p. 45). Hellenicus es refrria a l'origen real (?) o sirnbblic (vid. 
"EMqv) de l'animal i per inctafora a les qualitats i aptituds en la lluita 
(vid. Danaus). 
Origen. Etnic. 



DE NOMINIBVS EOVORVM ClRCFNSTVM 

HELLENVS 

Hellenu(m) (ac., defizio, doc. 224). 
Per Helenus, potser per una ultracorrecció motivada per IIellen, d'"EA&voc, 
heroi Troii, fiU de Príam, dotat del do de la profecia (vid. Delfus), amat 
per Apol.10 (vid. Ganymedes) i arquer com Eumelus (vid. aquest). Apareix 
corn a nom de pcrsona (cf. Solin 1982, p. 473 i 1360). Lambertz (1913, 
p. 110) l'inclogué d grup d'herois i personatges mitolcjgics. Jeanneret 
(1917, p. 94), Audoiient (1930, p. 126), Toynbee (1948, p. 29) i 
Sdomonson (1965, p. 87) el classificaren entre els noms geografics, 
anotant Helenus segurament per 'EMqv. El que duia aquest noin era 
un cavall arnb les aptituds d'llelenus, protegit, a rriés, per Phoebus (vid. 
Foebus) i per Julio, tal com anota Virgili a Aen., 3. 433 i ss. 
Afecte. Lloanca. 
Destresa. 

HELPIS 

Help~s (nom., tessera de plom, doc. 145). 
D'iW (6s incorrecte de 19h- inicial, cf. Vaananen 1982, *101; Grandgent- 
Moll 1991, p. 166, *251), *esperancan, .promesa.. Testimoniat a 
l'antroponímia llatina tant Elpis com Helpis (cf. Solin 1971, p. 115 i 
SS.; 1982, p. 1210 i 1360), fou un popular cognomen cristii (cf. Kajanto 
1963, p. 89). Toynbec (1948, p. 28; 1973, p. 179) l'anoti entre els noms 
que denotaven virtuts. IIelpis era iin cavall en el qud es confia el futur 
del propietari, era eli qui havia d'aportar els guanys i la benauranca a 
la familia (vid. Ferobols). En un sol mot, es reunien els dcsitjos de victoria 
i de futur propici deis individus lligats d món circenc. Segurament, pero, 
era un apel.latiu provocat per les quditats excepcionals de l'animd quc 
el convertien a s  en una -promesa- de victoria. 
Expectatives. Kons augiiris. 
Afecte. 1,loanp. 

HELVE[ .... ] (defizio, doc. 218). 

Ilelueticus o heluetius d'Heluetiam. Cesar a la Guerra de les Gal.lies (1, 
2, 4 o 5) a rnés de descriure la zona geografica d'aquest poble, els 
qualificava de forts i valents (gairebé incansables) (vid. Calata). Aquestes 
són caracteristiqiies propies d'un cavd  de cursa. Lambertz (1913, p. 108), 
Jeanneret (1917. p. 87), Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 
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179) el classificaren coin a nom geogrific. Es un nom que pot referir- 
se a l'origen real o simbblic de l'aniirial, sent aquest darrer el més probable 
atesa la destresa, la forp ,  la -indomabilitat= i la valentia d'aquest poble 
(vid. Guetulus o Neruicus). 
Origen. ~ t n i c .  

HERACLES 

Heracles (norii., contorniat, doc. 114). 
L'heroi més celebre i popular de tota la mitologia clissica. Des del seu 
primer nom, Alcides (vid. aquest), ja expressava en ell mateix la idea 
de forca física. Després, Cssent Heracles, .la gloria d'Hera= realitza els 
Dotze Trebails, amb patiments i victbries, i finalment a I'Olimp esdevení 
fiü immortal de la deessa que li dóna el nom. Aüa es casa amb Hebe, 
divinitat de la joventut (vid. Ganymedes), amb qui tingué dos fiüs (dels 
7 0  que se li atribneixen; cf. Grima], quadre 17, p. 256) un d'ells anomenat 
Anicems (vid. aquest i Admetus). S'iisi forca -també els seus derivats- 
a I'antroponímia (cf. LGPN, vols. 1 i 11, S.V.; Kajanto 1965, p. 31, 38, 
39 i 70;  Solin 1982, p. 480; Mandouze 1982, S.V.) .  Heracles representava 
la forca física i la victoria dcsprés de resistir i no decaure; descrivia 
i lloava l'animal i es desitjava la protecció divina. 
Destresa. Forca. 

HIBERVS 

Hiberus (nom., mosaic, doc. 30).  
~D'Iberia., o, corri hidrbnim, 19=Ebre=. També usat com a cognomen a Roma 
i a Hispania (cf. Kajanto 1965, p. 199). Hiberus pot referir-se a l'origen 
o, niés probablement, a la rapidesa i lleugercsa dels rius (vid. Thgus). 
Destresa. Rapidesa. 

HLLA (abrenjat, tessera de plom, doc. 146), 
El més probable és que fes referencia a algún dels paral.lels onomastics 
equins (vid. Hilannus, Hilarius o Hilarus). Hi ha altres possibilitats, només 
cal mirar les ilistes antroponímiques. També podríem pensar en el grec 
LA&$ cben disposat., .amable=, referint-se llavors al -caricter= afable de 
l'animal. 
Taranna. Alegria. 
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narinu(m) (ac., defucio, doc. 2241, Hilarinus (nom., defuio, doc. 212) 
i Hila[ri]nus (nom., de&o, doc. 214) i veure Hilar[---] i Hila. 
narinus per Hilarinus (omissió de l'h- inicial, vid. Alpastus), derivat pel 
s& -inu.s d'hilarus (vid. aquest), amb el mateix significat, potser amb 
un matis afectiu aportat pel sufix (originariament de pertinen~a, vid. 
Celestinus i cf. Kajanto 1965, p. 114). Les formes Hilarus, Hilarius i 
Hilarinus conviuen a l'onomastica equina (vid. aqnests) i personal (cf. 
Kajanto 1965, p. 261; Mandouze 1982, s.v.). Veure Hilarus. 
Taranna. Alegria. 

HILARNS 

Hilario (abl., manec dc ganivet, doc. 76) i veure Hilar[---] i Hila. 
Derivat d'hilarus pel sufu -iw (vid. Fortunio o Euentiw; d. Kajanto 1965, 
p. 115), que funciona simplement com a reforc. És un conegut antropo- 
nim, amb menys testimonis qne H i l a m  i uns pocs més que Hilarinus 
(cf. Kajanto 1965, p. 260-261; Mandouze 1982, s.v.). Vid. Hilarus. 
Taranni. Alegria. 

HILARVS 

Hilaro (abl., honoríf.. docs. 177 x3, 178 x2), Hilaru(m) (ac., defucio, doc. 
221) i veure Hilar[---] i Hila. 
De l'adjectiu hombnim, préstec dcl grec Wapós =de bon humor, felic, 
alegres. Forca testimoniat a I'antroponímia liatina des de la República 
fins al s. \( d.c., convivint amb altres formes derivades (vid. Hilarius). 
P e r a  Lambertz (1913, p. 1131, Jeanncret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, 
p. 27), era un nom que descrivia el temperament del cavail. Hilarus, 
Hilarius i Hilarinus destacaven, en sentit generic, l'actitud jovial de 
l'animal i, en sentit simbblic, es pot pensar en la felicitat d'obtenir la 
victoria (vid. Gelos). 
Taranni. Alegria. 

HILAR[---] (honoríf., doc. 177). 

El inés probable es que llegim Hilarus, repetit tres vegades al mateix 
document quc apareix aquest testimoni incomplet, pero tardé podria 
respondre a algun dels seiis derivats tainbé coneguts com a noms de 
cavaiis circencs (vid. Hilarinus, Hilanus i Hilarus). 
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Hirpini (gen., poesia, doc. 240, 241), Hirpinus (nom., funer., doc. 187), 
Hirpin(o) (abl.. honoríf., doc. 177). 
Els hirpins era un dels pobles del Samnium (per sota el Latium) i hmbé 
era una coneguda miintariya, iainosa pels cavaiis que hi naixien: Hirpinus 
mons est ubi optimi equi nascuntur (vid. Tagus). Hirpinus, recordava un 
origen real o figurat (vid. Fanester) de I'anirnal, lloant així les seves 
qualitats (vid. Castalius o Arachintus). 
Origen. 
Afecte. Lloanca. 

HISTER 

Histr(o) (abl., honoríf., doc. 177) i Hktro (abl., funer., doc. 183). 
Jugador o especialista en els jocs públics, hister Tusco uerbo ludio 
uocabatur (Festus 89. 25)(= histrio) -mima, .actor* o -gladiador=, pero 
tainbé denominava la part inferior del Danubius (vid. aquest). Fou usat 
com a cognomen (cf. ICajanto 1965, p. 196 i 321). Hister podia referir- 
se a l'actitud de l'animal (vid. Delusor), destacant la seva especialització 
a l'arena (vid. Castresis), o, per metonimia amb l'hidronim, evocava la 
velocitat i la Ueugeresa del cavd a la cursa (vid. Eridanus). 
Destresa. Rapidesa. 

IANVARNS 

Ianuarius (nom., defino, doc. 198). 
=De geners, o =gener-, el mes consagrat a Iano (del qual deriva pel s u f i  
arius), divinitat del comencament i de la fi, protectora de Roma, dels 
déus més antics (vid. Liber); per extensió =de Janos (vid. Vranius). Són 
nombrosos els cognomina homonims amh abundancia especial a Africa 
(cf. Kajanto 1965, p. 29, 30, 60, 61 i 218; PLRE, vol. 1, S.V.; Mandouze 
1982, S.V.). Lambertz (1913, p. 110) el classifica entre els derivats de 
déus. Jeanneret (1917, p. 95) i Salomonson (1965, p. 85) l'anotaren al 
grnp de noms mitolbgics. El mes de gener era considerat de bons auguris, 
i en el1 es tenia especial atenció als jocs circencs (vid. Lenei~s). Irwiuari11.s 
podia referir-se a I'Epoca de naixenca de l'animal, pero el fet que a la 
resta de l'occident roma no apareixi cap altre nom de cavaii de nom 
de mes, sembla indicar que l'apel.latiu destacava la relació del mot amb 



el context circenc precís. Així doncs, evocava la protecció de la divinitat 
amb el desig de propiciar bona sort a la cursa. 
Origen. 
(Expectatives. Bons auguris.) 

IMBN 

'Iáoov (nom., dejxio, doc. 210). 
Malgrat les posteriors *desgracies. de Jasó amb Medea, la victoria més 
inoblidable d'aquest heroi fou la que obtingué davant la insuperable 
Gorgona (vid. Perseus). 'Iáowv, en sentit rnetaforic, esdevenia un cavall 
invencible (vid. Achillis) i especialment destre, com l'heroi. 
Destresa. 

ICARVS 

Icarus (nom., mosaic, doc. 11, poesia, doc. 249). 
Fiii de Daedalus; va volar tan alt amb les des de plomes i cera, que 
li féu el seu pare dins el laberint, que arriba fins al  Sol (vid. Heliodromus). 
Icarus, per metonimia, es convertia en un cavan alat (vid. Pegasus), iieuger 
(vid. Penna) i veloc. 
Destresa. Rapidesa. 

IDEVS 

Ideqm) (ac., defiiones, docs. 215, 216, 218, 220, 221, 223, 224) i 
Ide[.](m) (ac., dejko, doc. 222). 
Per 1daeu.s (vid Celestinus) d"16aiog, d'lda". M mont Ida de Creta, 
Adrastre i la seva germana Ida 4 bé Melissa i Arrialiea segons les tradicions 
de Melissa (cf. Crimal s.vv.\- criaren Zeus durant la scva infantesa. També 
fou el noiri de diversos herois, i el d'una altra muntanya. Salomonson 
(1965, p. 87) el classifica com a btnic. Com ja anota Jeanneret (1917, 
p. 95), Ideus atribuia al cavaii les qualitats propies del déu Omnipotens 
(vid. aquest), referint-se a l'origen simbolic i no real de I'animal (vid. 
Fanester), esdevenia un equus aiimentat al  mateu indret que Zeus. D'altra 
banda, tal com anota Cicerú, De legibus, 2. 22, Idaeae matris famuli, 
el mont Ida era dedicat a Cibeles, deessa especiaimcnt recordada a 
l'espectacle circenc (vid. Helios i ráM.05). lgiialment, Lucreci, De remm 
natura, 5. 663-664, recordava: ... lquod gens ldaeis fama est e montibus 
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altisl dispersos ~gnis orienti lumine cemi.1. Aií doncs. el sentit profiactic 
del inot queda doblement destacat (vid. Famulus). 
Origen. Diví. 

IGNEVS 

Igneus (nom., dehio,  doc. 199) i Igneu(m) (a<^, de&io, doc. 235). 
.De foc, igni. (derivat pel sufix eus, vid. Aureus). Lambertz (1913, p. 
112), Jeanneret (1917, p. 91) i Toynbee (1948, p. 26) el classificaren 
entre els noms de color. Igneus denominava un cavaii esperant, en sentit 
simbblic, que tingués totes les qualitats del foc. Podia referir-se tant al 
color del pel -amb mil tons i matisos- (vid. Pyropus), com a la fúria, 
al coratge i a la colera ígnea (vid. Scintillu) indomable del foc, aptituds 
apreciades en un cavall circenc. 
Aspecte. Color. 

IMBER 

Imber (nom., dehio,  doc. 199). 
Imber, -bris, =pluja., ~xafecs. A l 'antr~~onírnia apareix com a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 339). Segons La~rlbertz (1913, p. 108), que l'inclogué 
entre els etnics. a Cartago hi havia un barri amb aquest nom. Jeanneret 
(1 Y 17, p. 95) el considera un nom difícil #interpretar. Existeut, igualment, 
com a uoxperegrina, iberlimber usat per Plini, iVal.Hist., 8. 199, designant 
un tipus de marra salvatge (cf. T U L ,  vol. VII. 1, p. 140, 1. 7; Ernout- 
MeiUet s.v. musmo). Entre els noms de cavalls trobem alguns mots 
abstractes, corn Voluptas (vid. aquest) i molts relacionats amb l'aigua, 
com Nimbus (vid. aquest i Oceanus). D9altra banda, 6s inlcressant observar 
quins adjectius usa la literatura lialina per definir aquest fenbmen natural 
(cf. ThLL, vol. VII. 1, p. 423, 1. 79ss): caelestis (vid. Celestinus), caeruleus 
(vid. Ceruleus), Candidus o, sobre la vehemencia, Improbus, Rapidus, 
saeuus (vid. Indomitus) o, recordant conceptes, diuinus (vid. Inhumanus), 
laetus (vid. Felk), fecudus (vid. Fhgyer) o uagus (vid. Noctiuagus). Com 
veie~n bastants d'elis coincideuen amb noms de cavds. També afavoriria 
aquesta interpretació si entenem 'Ip/3paio~ (vid. aquest; els posem en 
relació ja que provenen exactament del mateix Uoc: -docs. 199 i 203- 
ex uno sepulcrorum familiae imperatoriae de Cartago) derivat d'imber 
amb el mateix signilicat que imbricus, referint-se al color. Ceriainent, 
ales que el document on surt l'únic testirnoni d'aquest nom fou trobat 
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a Cartago (vid. Iuba i Maurus) podria referir-se al toponim local. En tal 
cas podria corrcspondre a una zona de la ciutat que determinaria l'espai 
vital d'una factio i els seus afeccionats. Aib no obstant, si ens aturem 
en el significat d'imber, el més possible i senciü, en tal cas, per metifora, 
desitjava i recordava la rabia i la fúria d'nn bon cava11 de cursa, corriparable 
a una tempesta de pluja i a la rapidesa de les torrenteres. 
Taranna. Indomabilitat. 
(Origen. ~ t n i c  ?) 

IMBOYTPIOYZ 

['Ipbov]tp[loup] i 'Ip,!?omploup (ac., dejixio, doc. 200). 
Segurament cns trobem davant un mot iiatí transcrit al grec (vid. Eximius), 
o potser és un mot d'origen local (vid. Imber)(?). 1,arnbertz (1913, p. 
114) anota que no sabia que significava. iPodríem pensar en enutritum 
< imbutitum < 'Ip~outploup, (d'enutrio), =el que és criat o alimentat-? 
En tal cas adoptaria un valor afectiu i d'origen familiar (vid. Alumnus). 
De tota manera, aquesta possibilitat és poc clara. 
Significat dubtós. 
(Origen ?) 

IMBPAIOZ 

Tpppaiov (ac., defwio, doc. 203, x2). 
Diverses possibilitats. Del Uatílmbrius (en grafia iiatina, vid. Eximiu.s)(Ovidi, 
Tristia, 1, 10. la), =d'Imbros~ (iüa a prop de Tracia); tarnbé podrierri 
pensar en un possible imbreus derivat d'lmber (ates que es tracta de 
documents procedents del mateix indret, vid. Imber; vid. Aureus): 
-d'lmber. o ~plujósx; a més, cal afegir Imbreus el centaure (Ovidi, 
Metamorfosis, 12. 310). Audoiient (1904, pp. 314-316) i CIL (VIII, 12508) 
proposaren Imbrius. Lambertz (1913, p. 108) l'anoti entre els etnics. 
'lpppaios depen com Imber (vid. aquest) del context irnrnediat atesa la 
proxi~riilal entre els dos Únics testiinonis existents. 
Aspecte. Color. 
(Origen. Etnic.) 
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IMPROBVS 

Improbu(m) (ac., defiiones, doc. 216, 222, 223, 224) i Impr[ob]u(m) 
(ac., defiio, doc. 218). 
En sentit literal =que no es pot aprovar., també =perversa, =desmesurat. 
i uesforcat=, de l'adjectiu homonim; usat al l h i c  comú i a l'antroponimia, 
així es coneix un gladiador per CIL VI, 33980. Lambertz (1913, p. 113) 
i Jeanneret (1917, p. 92) l'anotaren entre els que destacaven alguna 
particdaritat del cavaii. Toynbee (1948, p. 28) considera que era un 
apeblatiu pejoratiu, pero d'estima, com si fos un "retret bondadósn. Per 
contra, com Fastidiosl~s (vid. aquest), no hem de veure-hi cap 111atís 
pejoratiu. Molt diversament. Era iin cava11 ainb fúria, independent, 
exuberant (vid. Luxuriosus) i audac, que no se'l pot parar; totes qualitats 
posiíives en un equus circensis. Era un eguus que pel seu caracter 
esdcvcnia ~iiiuren (vid. Licentia). Precisament per aqnest motiu tenia una 
carrega absolutament positiva; era indomable. 
Taranna. Indomabilitat. 

INACVS 

Inacus (nom., mosaic, doc. 30) i Eliaxov (ac., defuiones, docs. 200 x2, 
204 x2, 205 x2, 206 x2). 
l m u s  i Eivaxos per Imch~ls, d'tvcqos, (c per ch, vid. Crisaspis; EL- 
d'i-, vid. E ~ ~ v L K o ~ ) ,  era el nom d'un déu riu de i'Argolide, fiil d'oceanus, 
pare $10 (vid. Epa+), en alguna tradició se'l considerava el primer rei 
d'hgos, així ho anotaren Virgili Aen., 7. 372 i Horaci, Carm., 2, 3. 
21; també era el nom de dos riuü, un d'Epirus i un afluent d'Aetolia 
(d. Grosser Historischer Weltatlas vol. 1. Vorgeschichte und Altertum, 
Munic 1978, lam. 26-27, U5, U4 i C4). Corn adjzctiii s'usa, així Papini 
Estaci, Thebais, 8. 363, per denominar cls habitanti $Argos, els sgrecs.. 
Inacus evocava un origen simbolic de l'animal (vid. Argus i Danaus), 
i, en sentit metaforic, la rapidesa i la lleugeresa dels fluvials (vid. Endanus). 
Destresa. Rapidesa. 

INCITATVS 

Incitato (abl., prosa, docs. 245). (Vegeu Uista de noms dubtosos.) 
En sentit etimologic, -el qne 6s llancat cap endavant. (d'incito), 
=impetuós*. En el document que ens ocupa Suetoni esta explicant com 
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l'emperador Caligula demanava silenci quan corria el seu cavaii, ~Incitato 
equo., al qual atorgava atencions dignes d'emperadors. Fou usat con1 
a cogrwmen (cf. Kajanto 1965, p. 248). Toynbee (1948, p. 27; id. 1973, 
p. 178) el classifica entre els noms de caracteristiqnes fisiques. Imitatus 
expressava, en sentit generic, l'actitud de l'ani~nal, pero, de forma 
específica, incidia en I'especial característica de sortida rapida, amb la 
idea de velocitat, fúria, f o r p  i inquietud, que tant s'apreciava en un 
equus circensis. 
Taranna. Iinpetuositat. 

INCLITVS 

Incleto, Incletu(m) i Incletum (abl. i ac., defiio, doc. 231), Inclitus (nom., 
contomiat, doc. 115), lnclyto (abl., honoríf., doc. 178). 
Incletus per Inclitus o Inclytus (eli, vid. Corentus) (d'in- -cleo; cf. Ernout- 
MeiUet, S.V.) *gloriSs, celebre.. Fou usat com a cognomen (d. Kajanto 
1965, p. 279) i com adjectiu per títol honorífic en emperadors (cf. ThLL. 
vol. 11, 1, p. 960, 1. 59). Inclitu lloava el cava11 expressant la idea de 
victoria a través de la seva gloria (vid. Gloriosus); desitjava, com amulet, 
bona sort. 
Expectatives. Victoria. 

INAOMITOZ 

7vd[Ó]p~tov i 'IvS[6]pi[~]ov (ac., defuno, doc. 201). 
'Ivsópitos per Indomitus (vid. Derisor), =el que no és domat. (compost 
pel prefix privatiu in- i el morfema -to- sobre domare), *indomable., 
=invencible=. No apareix a l'antroponímia. Lambertz (1913, p. 107) el 
classifica al grup de noms de victoria, que donen sort a la pista. 
Indomitus destaca directament la idea d'indomabilitat (vid. Adamatus o 
Admetus) que en d'altres s'insinua (vid. Improbus). A més de lloar l'animal 
per aquesta qualitat ferotge j a  ha expressava així Menecm: equos 
indomitos ferocis (Plaute, Menaechmi, 863 i 865); dirigint-se als cavails 
dels quals després demana agilitat i rapidesa- descriu el seu caracter 
(vid. Incitam). 
Taranni. Indornabilitat. 



INDVS 

Indo (abl., honoríf., doc. 178), M ó v  (ac., defixlo, doc. 208) i Indu(m) 
(ac., dejxiones, docs. 220, 221). 
(Sobre els testimonis en grafia grega i ilatina, vid. E%imius.) -~'1ndia=, 
el'lndus. el riu, noin d'un o niés herois mitologics; també denomina 
el conductor d'elefants. Fou usat com a antroponim (cf. Solin 1982, p. 
619). Per a Lambertz (1913, p. 108109) era un etnic que designava 
la patria. Jeanneret (1917, p. 94) i Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) 
l'anotaren com a nom geografic; Friedlaender (1875, p. 3) entre els 
nomina gentilia. Indus recordava la rapidesa del riu i l'origen, simbblic, 
de l'animal (vid. Imcus), incidint en les caracteristiques específiques 
d'aquest poble (vid. Galata); d'una banda, destacava la destresa en la 
conducció d'animals i, d'iina altra, el color del pel, com mostra Juvenal 
11. 125 (vid. Aethiops i Maurus). Aquests fets se centren més en iloar 
aptituds concretes de l'equus que en voler destacar un iioc de naixenca 
real (vid. Gaetulus). 
Destresa. Rapidesa. 
Origen. ~ t n i c .  

INGENWS 

Ingenuo (abl., mosaic, doc. 5, honoríf., doc. 178, funer., doc. 185), 
Ingen(uo) (abl., honoríf., doc. 177). (Vegeu ilista de norns dubtosos.) 
De I'adjectiu homonim, *indígenaao ~nascut lliuren, .dignen, =noble=, en 
sentit poetic edelicat, fin. Fou un mot forca usat a i'antroponímia (un 
dels trenta tirans, 260 d.c.; cf. Kajanto 1965, p. 31'; PLRE, vols. 1 i 
IL s.v.; Mandouze 1982, p. 600; un bisbe ... 484 ...). Lambertz (1913, 
p. 112), el classifica entre els nonis que Uoaven el cavall. Toynbee (1948, 
p. 30), el considera com un nom que denominava una posició social 
d'=honor~. Ingenuus, a rnés de descriure el ecaracter. de l'animal (vid. 
Generosus), destacava la naturalesa propera, identica, a la familia i 
apreciava l'animal per aquest origen (vid. Primitiuus). Els dos sentits 
principals del mot, cnascut natural. i =iiiure= responien a la realitat socio- 
cultural dels individus que posseien padres  (vid. Gentilis); estem parlant 
de l'ésser lliure i indomable (vid. Italus). 
Origen. 
Afecte. Lloan~a. 



INHVMANVS 

Inhumanu(m) (ac., dejixiones, docs. 222, 224), Inumanu(m) (ac., 
dejixiones, docs. 216, 218) i Inhum[a/nu(m) (ac, dejixiones, doc. 223). 
Inumanu per Inhumanu (omissió #-h., cf. Vaananen 1982, *101; Grangent- 
Moii 1991, p. 166). De l'adjectiu homonim, en sentit literal, =tot allb 
que no és huma~ ,  einhuma.. Amb valor carismitic el classificaren 
Lambertz (1913, p. 113), Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 
28). Per oposició a humanus és diuinus, aid qualifici Apnleu, 
Metamorfosis, 11. 14, inhumano in aspectum m u m  attonitus sic effatur, 
Hercules (vid. Heracles), i, per tant, en sentit metaforic, l'animal prenia 
totes les quaiitats sobrenaturals -com la indomabilitat, la lleugeresa i 
rapidesa en desplacar-se, el poder, ...-, propies de les divinitats, necessaries 
per assolir la victoria (vid. Fulminator). Igualment, podria referir-se ai 
caracter insuportable i irreductible, superior a l'esforca humi, de l'equus. 
Destresa. 
Taranna. 

INLVMINATOR 

Inluminator (nom., mosaic, doc. 31). 
.El que il.lumina~, d'inluminolillumino, poc iisat i tarda al l h i c  comb; 
Tertul.lii l'usa, en sentit simbblic, a Aduersus Marcionem. 4. 17. El verb 
del qual deriva s'entenia també amb els sentits d'-embeliir~, i en sentit 
f i r a t ,  tal com mostra Vel.lei Patercul a Historia Romana 1, 18. 3, 
*esdevenir il.lustre.. No apareix testirnoniat a I'antroponímia. Com 
lumen o E w ;  que s'utilitzaven en termes d'elogi (cf. Ernout-Meillet, S.V., 
p. 373), també el mot que ens ocupa Uoava el cavd  (vid. Fulgidus). 
Inluminator simbolitzava un esclat de iium resplendent que destacava 
l'equus per sobre de tot i de tots, evocant vida (vid. Helios) i prosperitat 
(vid. Prugifer), per la claror (vid. Candor) de la propia fogositat interior. 
Denoininava l'equus =que esdevenia insigne. per les victbries assolides 
(vid. Gloriosus). 
Expectatives. Victoria. 

INNOX 

Innoce (abl., honoríf., doc. 177). 
-Inofensiu=. Al lexic comú, el primer testirnoni d'aquest mot apareix a 
Isidor, Etym., 10. 125, I n n o ~  quod non noceat. La forma més acostumada 
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era innocens, usada sovint wiri a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 13, 
115 i 252). Innox sembla aparhixer com antropbnim a Mactar (cf. Prevot, 
IV, 3). In(n)ocentius era el nom d'un cavaii de caca, recordat en un 
plat del s. VI-vil (cf. The seuso Treasure, Londres-Nava Yorlc s.a.?, p. 2- 
3). Com a particularitat temperamental el classifici Toynbee (1948, p. 
28); en canvi, Lambertz (1913, p. 112) valora més la carrega laudatbria 
del mot. És interessant trobar aquest mot en una inscripció datada al 
segle 11 d.C., jcal llavors pensar que era un mot usat en la parla quotidiana?, 
o jqne el testirrioni que ens ocupa es troba abreujat per Innoce(nte)? 
De tota manera la semantica del mot no carivia, caldri esperar coniixer 
més paral.lels per resoldre-ho. Innox descrivia l'actitud assossegada de 
l'aniinal. 
Taranna. Docilitat. 

INPVLSATOR 

Inpulsator (nom., defiio, doc.: 199). 
Per impulsator, (confusió m/n davant labials, cf. Grangent-Moii 1991, p. 
194, "306), .el que empeny cap a*, =el que incita*, =el que animan 
(d'impulso). Foririació usual entre els noms de cavails (vid. Geninator 
i Incitatus), no apareix ni al lixic comú ni a l'antroponimia (vid. 
Atquesitor). És un nom de cavaii que mostra la forca que sovint s'amaga 
a la semintica d'aquests tipus d7apel.latius equins en general (vid. 
Processus). Com Larnberb (1913, p. 111) digué, era un nom que donava 
bona sort a la pista i, alhora, com anota Jeanneret (1917, p. 92), rnostrava 
el tcinperament de l'aniinal. Inpulsator descrivia l'actitud de I'eyuus, 
fervorosa (vid. lubilator) i alegre, pero principalment destacava el 
moviment cap endavant, arrossegant tota la faetio, a la recerca de la 
victoria (vid. Gratulator). 
Destresa. Forca. 
(Aspecte. Moviment.) 

INVNDATOR 

Inundator (noni., contorniats, docs. 11.6, 117). 
.El que s'agita cap as, -el que desborda. (d'inundo, amb in- de direcció 
i moviirient i -tor vid. Geninator). No apareix al lexic coniú, tampoc 
a l'onomistica personal (vid. Atquesitor). En el primer sentit del verb 
undo -estar agitatn, 6s un trobem el significat del nom qne ens ocupa. 



In-unda-tor, desborda en forca i agitació sernblant al moviment d'una 
unda; imagincm el moviment extraordinari que provoca el cavall a I'arena 
-que  és I'aigua, vid. Nauta- del circ, ocupant tota la pista i impedint 
a la resta de quadrignes moure's. Es un apel.latiu que descrivia, en sentit 
genkric, i'actitud de l'animal. A més, en ser un apel.latiu d'un cavall 
de cursa coinporta valor profiictic, desitjant propiciar bons auguris. 
Aspecte. Moviment. 
(Destresa. Forp.) 

IWICTVS 

In[ui]ctus (nom., mosaic, doc. 19) i Imbictus (nom., vidre, doc. 41). 
Imbictus per Inuictus (reflex de la pronúncia arnb error en la grafia del 
gmp consonintic -m-, vid. Inpulsator~ in- privatiu (vid. Inhumanus), 
impedeix que l'equus hagi estat uictus. Es un nom laudatori, com anota 
Kajanto (1965, p. 277) en comentar els c o p m i n a  homonims. Cal 
recordar també la forta relació +n l'ús al lexic comú com adjectiu- 
amb la fórmula sol inuictus (vid. Anicetus), molt freqüent sobre les imatges 
d'aurigues (cf. Dunbabin 1982, p. 70 SS.). Inuictus era Victor. 
Expectatives. Victoria. 

IOYBA 

'Íou/3av (ac., dejko,  doc. 208). 
'lupa per Juba (vid. Exi,mius). Pcr aquest nom hem de tenir molt en 
coinpte la defixio que el cita (vid. lmber). Fou trobada a Cartago, en 
grafia grega, pero la majoria de noms de cavalls són transcrits -coneguts 
i pronunciats- del iiatí encara que algnns siguin d'origen grec (vid. 
Heliodromi~s). Iuba, a e ,  .crinera.; Cicerá, Arat., 32. 4, coinentava sobre 
Pegasus: equus ille iubam quatiens fulgore micanti. Per altra banda, era 
el rioiri del rei de Numídia, recordat segles més tard per Isidor, E t p . ,  
15, 1. 75, Caesaream Mnuritaniae oppidum Iuba r w  Maurorum in 
honorem Caesaris A q ~ s t i  condidit. Fou usat com a cognomen (cf. Kajanto 
1965, p. 111). Lambertz (1913, p. 113), explicant les dues possibilitats, 
no es decanta per cap d'eiles. Toynbee (1948, p. 29) el classifica com 
a nom de pcrsona. Segurament, perla proximitat geogrifica del document, 
recordava el rei africa (vid. iMaurus i Massinissa), pero també podria 
descriure la iiarga crincra del cavall. 
Destresa. Guiatge. 
Aspecte. 
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'loú@E (nom., defiiones, doc. 195, 196) i ['loú]d[q]5 (riom., defiuo, doc. 
197). 
Per iudex (vid. Eximius), ejutgen, .arbitre=. No testimoniat a l'antro- 
ponímia. Salomonsori (1965, p. 88) i Toynbee (1948, p. 29) el classificaren 
al grnp d'activitats humanes sense cap altre coinentari. Lambertz (1913. 
p. 112), col~locant-lo entre els noms de professions, anota que no acabava 
d'entendre en quin aspecte qualificava el cavail. Iudex era aquell qui 
imposava la ilei (vid. Aduoca~us), que defensava i protegia, decidint, amb 
poder i autoritat (vid. Pontqex). En una cursa, la principal responsabilitat 
dc vencer o d'eshmbar-se requeia en el funahs esquerra -deixant a part 
l'auriga-, tot depenia de la seva destresa en retenir i rcprendre la velocitat 
en les voltes a les metae. 
Destresa. Guiatge. 

IPERESIVS 

Iperesiu(m) (ac., dehio,  doc. 219). 
Es podria pensar en Hyperechius (d'ÚnÉpc~w) (i per y, vid. Crisaspis; 
omissió de I'h- inicial (vid. Arpastils), i anotació momentania #una 
assigmatització perfacilitar la pronuncia, cf. Vaananen 1982, p. 100 *101), 
-aquel1 que té amb excéss, =excel.lent=; pero, segurament correspon a 
un derivat d'Ún6pe~oy (amb confusió e per i, vid. Corentus, en l'anotació 
del diftong -e&, cf. Grandgent-Moll 1991, p. 131 *19O) saquell qui ajuda, 
sosté o aguantan. Per al sufix-ius, vid. Hilarius. Hyperechius és testimoniat 
a l'antroponímia a partir del s. 111-iv, també amb les formes Yperecies 
i Yperechiam (6. ThLL, S.V.; Kajanto 1963, p. 76, 86; Solin 1982, p. 
1277). Ni al Iexic ni a l'antroponímia ilatines rio lrobern cap paral.le1 
per a *hypereisius, pero aixb no impedeix que es tracti d'aquest mot 
(vid. Lenobatis o Atquesitor). A més, Gntpeio~g apareix, anota1 a l'obra 
de dos autors del s. ni d.C. (coincidint amb la possible cronologia del 
docnment que ens ocupa, vid. Delusor); un, Eusebi de Cesarea, citant 
a Porfiri a Preparatio E~~angelica 3. 11, que visqué al nord d'krica 
(cl doc. 219 fou trobat a Hadrumetum), l'altre el filbsof Iimblic, De uita 
pythagorica, 3. 17. Jeanneret (1917, p. 91) proposa hxeprío~o5, i I'inclogué 
entre els noms que evocaven la idea de victoria, forca i gloriosa 
superioritat Iperesius o bé lioava, en sentit generic, la superioritat del 
cavali, o bé es referia -i més probablement- a la qualitat especifica de 
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lluitar per aconscguir la victoria suportant tota la cirrega de la cursa. 
Destresa. Forca. 
Taranni. 
(Afecte. Lloanca.) 

IPPARCHVS 

k a r c h u s  (nom., mosaic, doc. 6). 
Per Hipparchus, d 'hdpxo< (vid. Iperesius), scabdiil de cavailsm, epítet 
de Posidó (vid. Fulminator). Designava una qualitat molt estimada en 
un equus circensis -tot i recordant l'auriga- a la cursa: governava i dirigia 
la resta de cavalls de la factio, tasca reservada principalment a l  funalis 
esquerra (vid. Frenalius). 
Destresa. Guiatge. 

ISPICATVS 

Ispicatus (nom., mosaic, doc. 13). 
Per spicatils (i- protetica, vid. Scholasticus) (de spico, denominatiu de 
spica), eaquell que té forma #espiga=, squi és espigat*, de forma fina 
i allargada. En sentit figurat, Graci Falisc a Cynegetica, 11.8 usi el verb 
amb el sentit d'=ericars. Blanchard (1978, p. 234) traduek el mot com 
.h&rissé=. Spicatus, tal com corrobora la iconogrdia del mosaic, és un 
apel.latiu que descrivia la confonnació i la figura de l'animal que el duia. 
\l'equus de la imatge és aiiargat, prim, de potes lleugeres i anques potents, 
semblant a una espiga, la imatge de la qual es representa just davant 
de l'anirnal (vid. Mariscus). Per metonímia, l'espiga, de forma semblant 
a la fletxa, representa, en sentit metafbric, la rapidesa del cavall (vid. 
Spiculus). 
kspecte. 
(Destresa. Rapidesa.) 

1 

Ispumei~s (nom., mosaic, doc. 28). 
Per spumeus (i- protgtica, vid. Scholasticus), de spuma pel s u f i  eus  (vid. 
Aureus), és un adjectiu que denomina allb que té la forma o I'aspecte 
-de I'esciiman. Toynbee (1948, p. 31) el traduí per Foan -escuma= o 
Forten =comunicatiu=. Balil(1962, p. 335) anota Ispumosw; Barra1 (1973, 
p. 61 nota 119) Ispumeus (cf. Darder 1994, pdgs. 259 i 272). Spumeus 
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podria evocar la furia i l'esforc del cavall, descrivint i'escuma que sortia 
de la boca -recordant potser a Mucossus?- causada pels frena, o la que 
s'acuiiiulava sobre el cos suat després d'una gran cursa. Pero, 
principalment, tal com queda corroborat en l'al.lusió als colors: cumquouis 
colore, spumeus, maculosus, murinus, obscuhr (cf. CIL VI, 10056), feia 
referencia al color del pel de I'equus. Un color proxirii potser als descrits 
per altres noms de cavaiis com Nimbi~s o Caerulus: blanquinós amb taques 
grisoses irregulars. 
Aspecte. Color. 

ltalo (abl., mosaic, doc. 3) i Itulu(rn) (ac., defkiones, docs. 215, 217, 
222. 223). 
~D'Italia., antic rei de la península. Forca usat com a cognomen (cf. 
Kajanto 1965, p. 180). Lainbertz (1913, p. 108), Jeanneret (1917, p. 
94), Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 94) el classificaren 
com a norri geografic, etnic. Avetta (1985, p. 94) considera que relata 
l'origen del cavaii. Com liem anat apuntant en altres noms de cavaiis 
que recorden norns geografics (vid. Hellenicus, Galata, Indus, etc.) un 
mot que designa els habitants o indígenes d'una zona determinada, aplicat 
a un c a v d  circenc, no esta expressant necessiriament la procedencia 
real de l'ariiriial. Hcm vist (vid. Del& i Custulius) CON la carrega semintica 
dels noms comporta un fori valor simbblic que, en sentit metaforic, 
descrivia i Uoava els cavds que duien aquests apel.latius (vid. Ideus). 
Una vegada més és necessari considerar els matisos de significació dels 
mots en ser aquests noms d'eqnins (vid. Gen~ilis) Italus, recordava el 
poble enginyós i guerrer, irrediictible (vid. Gaetulus) que vencé tants 
d'altres aconseguint el doiriini sobre eUs. La Península Italica és el bressol 
de l'afecció i practica dels jocs circencs com a tals (vid. Lucina). Un 
cavaii anomenat Italus esdevenia un =indígenas d'aquest espectacle, i, 
per tant, un expert (vid. Aliator). És interessant observar els testirnonis 
on es troba inscrit aquest non,  ja que a cada un d'ells podem trobar- 
hi matisos en la comprcnsió o en la intenció. Als tres exemples d'ltalu 
(defiones trobades a Hadrumetum), és possible que arnb aquest nom 
es Uoés I'equus per ser de la Penínsiila Italica, de Roma, del =centre. 
i origen de YImperi. D'altra banda, Italo és sobre un mosaic de Via 
Imperiale (Roma), pero té la particularitat d'ésser el funalis esquerra de 
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la quadriga vencedora: AERI NIK(a) ITALO. No és casualitat que en 
un ~docuinent de Roma el cavail vencedor sobre la resta (entre eiis 
Anatolicus) sigui Italus; com tampoc ho és que en el rnosaic de Prirna 
Porta (doc. 1) venci l'auriga Liber amb el cavaii Romanus sobre Ilarinus 
Oly(m)pio. En aquest, cal entendre la victoria de Roma, sobre les 
províncies. Així dones, són noms amb una forta carrega ~imbolica 
independentnient de l'origen sanguini de l'animal. Per iant, lioaven el 
cava¡l i, pcr cxtensió, amL les seves victories glorificaven la zona geografica 
i els pobles homonims. 
Origen. Etnic. 
(Afecte. Lloanca.) 

IVBILATOR 

Iubilatore (abl., sarcofag, doc. 190). 
=El que ani~nam (de iubilo), designava un especialista del circ que es 
dedicava a augmentar el ritme de la cursa, animant les facciones sobre 
l'arena, aconsegnint major velocitat i espectacle. Es testimoniat una vegada 
com a antroponim (cf. Kajanto 1965, p. 261). Salomonson (1965, p. 88), 
el classifica entre les activitats humanes. Per a Toynbee (1948, p. 28) 
era un nom de victoria que cridava al triomf eover rivals.. Balil (1965, 
p. 334) l'equipara a Famosus. lubilator, com un crit d'inim constant 
que ajuda a intentar guanyar amb iluita, suor i esforc, provocava i 
col.laborava anirriant la factio, trans~netent forca (vid. Inundator) i fúria 
(vid. Indomitus) per assolir la victoria (vid. Viator). A inés, servia com 
eamnlet~ desitjant que l'equw anés, com el iubilator davant de totes les 
quadrigues. 
Taranna. Alegria. 
Destresa. 

IWENIS 

Iuuene (abl., honoríf., doc. 178) luuene(m) (ac., defuciones, docs. 216, 
218, 223), [Iuuene(m)/ (ac., defiio, doc. 222) i 'íoú,'lev~v (ac., defko, 
doc. 207 x3). 
doves, juueritut~, denomina l'edat humana cornpresa entre l'adulescens 
i la senior. És testimoniat com a nom de persona (cf. Kajanto 1965, 
p. 78, 300). Lambertz (1913, p. 113) I'anota com a característica física 
per l'cdat. Jcanneret (1917, p. 92) l'inclogué cntrc els noins que -Dr 
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jeunes bétes sont appeléesn. Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179), traduint- 
lo per .Lady=, el classifici entre els noms afectius. Iuuenis es considerava 
la .plenitud de la vida-, on hi ha la forca, el nerviosisme i l'experi&ncia 
unides per obtenir els miliors resiiltats; a més, se suma el símbol de 
la primavera de floriment i fecunditat (vid. Fiugifer). Cal que relacionem 
aquest nom amb Hebe (vid. G a n p d e s ) ,  personificació de la joventut, 
i la joventnt eterna dcls Olíípics (vid. Heracles), idea recordada entre 
els noms de cavails (vid. Phoenix). En sentit profilictic preservava dels 
defecles dc la infantesa i de la veiiesa i csperava que la productivitat 
i l'eficacia de la joventut es mantinguessin durant rrioll de temps i 
ajudessin a les curses. 
Taranni. 

KAPRVS 

Kapro (abl., minec de ganivet, doc. 75). 
De ~ánpoq sporc senglar~. A l'antroponimia trobem Carpus tant en grec 
com en Uatí (cf. Solin 1971, p. 23 i 106; Íd. 1982, p. llll), perb no 
el que ens ocupa, del qual sí es testirnonicn parai.lels sern2nlics entre 
els noms de cavails (vid. Capria o Capriolus). Com apel.latiu equí descrivia, 
per comparació entre el cavali i cl porc senglar, ]'actitud i el caracter 
de l'equus: ple de fúria, arnb rapidesa en la sortida i amb continuitat 
incansable, difícil d'atrapar i, sobretot, indomable. Una imatge il.lustrativa 
de l'impetu furiós del porc senglar s'observa a la iconografia de cacera 
del mosaic de Carranque (cf. Fernández Galiano 1989, p. 269). Totes 
aquestes característiques eren molt apreciades en un equus circensis. 
Taranni. Indomabiiitat. 
Destresa. Forca. 

KARCIDON 

Karcidoni (abL, defuLio, doc. 211). 
Karcidon per Karchedonl Carchedon de KapmGhv (c per ch, vid. Crisaspis; 
i per e, vid. Euginisj, en un priricipi designa ~Cartagon, pero, potser per 
assimilació a Afncus o a Aegptus, i en ser un testiinoni tarda (400 d.C., 
cf. Decoratus), pot significar, com rap~qdóv~oq, ecartagines.. Entre 
l'antroponímia Uatina es coneixen cognomina homonims a les dues formes 
(cf. Solin 1982, p. 623). És interessant que l'únic testimbni que tenim 
del nom de cavall fos trobat a Cartago (vid. Imber). Podria tractar-se 
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d'una reivindicació dels orígens de la zona; amb valor de lioanca pel 
poble del mateix norri (vid. Italus). L'origen africi d'un cavaii era molt 
apreciat a i  circ; era signe de rapidesa i fúria en la cursa. 
Origen. Etnic. 

Corentu(m) (ac., dejkio, doc. 235), KÓp~vBov ( a ~ ,  dejzio. doc. 201). 
Corentus per Corinthw, de Kóp~vBog (e per i, confusió freqüent ai Uati 
tarda entre aquestes vocals en la penúltima síl.laba inaccentuada, i t per 
th, anotant la pronúncia popular; cf. Vaananen 1982, p. 72 *55 i *102- 
103; Grandgent-Moll 1991, pp. 156 i 208, respectivament), ~Corint-, -de 
Corint.. Fou un antroponim comú tant grec com roma (cf. LGPN, vols. 
1 i 11, S.V.; Solin 1982, p. 579), com a nom d'home i com a gentilick 
es testimonien també noms d'esclaus i lliberts amb la grafia Corinthw 

(d. 7'hLL.Onorn. S . V . ) .  Lambertz (1913, p. lo$), referint-se només a 
KÓPLVBOS, Jeanneret (1917, p. 94 Corentus), Toynbee (1948, p. 29) i 
Salomonson (1965, p. 86), citant aquests dos darrers Corinthus, 
l'inclogueren al grup de noriis geografics. Kóp~vBoq i Corentus recorden 
el nord del Pelopones, com a procedencia de l'animai o, en sentit simbblic, 
per metafora de les seves aptituds i qualitats (vid. Danaw o Castalius). 
Origen. ~ t n i c .  

Aap&6[ ...] (defiio, doc. 208). 
Segurament es refereix a h a p d ~ ,  -áSo~, en sentit originari -brillant~ (cf. 
Chantrainc, S.V.), s'especiaiitza en etorxa., cnieteorm, .cursa de tomes*, 
=cursa., usat també com a metifora del Sol. (Es podria pensar en 
h a p a d ~ a q s ,  OC -corredor en la cursa de tomes-, pero l'espai que hi 
ha a la dejzio ho impedeix.) El substantiu femení fou usat especialment 
per descriure la lium i la claror solar, com mostra Lucreci, De remm 
naiura, 5. 402: Sol ... l obuius aetemam succepit lampada mundi. Apareix 
igualment a l'antroponímia (cf. Jeschonneck 1885, p. 19; Solin 1982, 
p. 1156). Per a Toynbee (1948, p. 27; 1973, p. 178), Lampas, traduint 
sfiery breth or eyesa, qualiiicava noinés una característica física. Lampas 
destacava, en sentit metafbric, el valor superior de I'equus (vid. Foebw). 
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L'aniinal esdevenia un esclat de ilum resplendent (vid. Aster) semblant 
fins i tot a Helios (vid. Pyrolampes), recordant rapidesa (vid. Scintilla), 
i, sobrctot, cl color del pel (vid. Pyropus). 
Aspecte. 
(Destresa. Kapidesa.) 

LAMPON 

Lampon (nom., poesia, doc. 239) 
Ahpwv (Ahpw), ccl que brilla-. Fou usat a l'onomastica equina, una euga 
de Diomedes rei de Tricia (vid. Diomedes i Eumelus), i a la canina (6. 
Ment-. 1933, p. 182-183). Lampon com d'aitres noms referents al resplendor 
(vid. Lucidus o Candor) destacava en sentit sirnbblic, la gloria (vid. Inclitus) 
del cavall per les seves victbries (vid. Gloriosus), desitjades o assolides, 
pero sobretot es referia a la briüantor del pel del cavali (vid. Foebus). 
Aspecte. Color. 

AAQMEAQN 

Aaopidwv (nom., defiio, doc. 196), Aawp<¿iovra (ac., defizio, doc. 195), 
A[.]wpÉSwv (nom., definio, doc. 197) i [.]aupÉ6wv (nom., definio, doc. 194). 
Per AaopESwv (vid. EiinoAog), pare de Priam, rei de Troia qui funda les 
inuraiies de la ciutadeila i morí a rnans d'Heracles per no complir les 
promeses. AaopÉSov. en sentit etiiiiolbgic, és -el que governa el poble.. 
Lambertz (1913, p. 110) i Salomonson (1965, p. 85-86) el classificaren 
entre els noms mitologics. Laomdon esta iriclos entre els primers reis 
de l'cstirp d'Enees (vid. ltalus). Hein d'incloure el nom entre els que 
distingien el cavail per sobre la resta gracies a tenir la propietat. en compa- 
ració metaforica, de poder decidir (vid. Iudex), regnant els altres cavails. 
Destrcsa. Guiatge. 

LACCOWS 

Lascouu[o], Lascouuo (abL, defiio, doc. 21 1). 
a U aner*, Sembla Lascouus per Lasciuus (o per iQEarga), per error), j g 

 alegre.. Potser no cal pensar, com diu Jordan (1988, p. 131 i 132), 
en Lasciu(i)us. El contingut semantic d'un a l'altre varia només en un 
Ueu inatis del sufii de materia (vid. Euentius), que possiblement després 
es perdé. A I'antropouíuiia liatina apareixen les dues formes com a 



c o p m m a ,  ainb farsa més testiinonis de Lasciuus (vid. Kajanto 1965, 
p. 261). Lasciuus dcscrivia l'actitud i el moviinent =alegres (vid. Gelos) 
de I'animal, pero, d'altra banda, cal recordar els lasciuos ... choros que 
cita Paulí de Nola, Camúna, 19. 278 -coincidint amb la data del 
document que ens ocupa: final s. t i i  inici s. v d.C.- i que torna a relacionar 
la semintica dels noiiis dels cavalls amb el rrión festiu i vivac dels entorns 
de les curses circenques (vid. Hederatus). 
Taranni. Alegria. 

LATINVS 

Latino (abl., honoríf., doc. 178) i Latinus (nom., disc de marbre, doc. 
192) i Latilno---1 (abl., honoríf., doc. 177). 
*Del Latiumn, i nom del rei del Latium. Fou un cognomen inolt freqüent 
(cf. Kajanto 1965, p. 180). Friedlaender (1875, p. 3), Lambertz (1913, 
p. 109) i Toynbee (1948, p. 29) el classificaren entre els norns geografics; 
Salomonson (1965, p. 85-86) entre els iriitologics. Es interessant remarcar 
que entre cls noms de cavaüs hi ha bastantes al.lusions a les tradicions 
més antigues i arrelades a la civilització romana; entre aquests trobem 
Lupercus i Liber (vid. Gentilis). Latinus recordava tant els habitants del 
Latium, pero més en sentit generic (vid. Romanus), com el primer rei 
d'aquest indret i del seu ilinatge (vid. Ingenuus). Per aquest motiu amb 
1'apel.latiu es lioava el cavd  i reciprocament +ra un eguus vencedor, 
portador de bond sort- el poble de Roma (vid. Italus). 
Origen. ~ t n i c .  
(Afecte. Lloanca.) 

LATRO 

Latrone (abl., honoríf., doc. 178) i Latrone(m) (ac., defiiones, docs. 215, 
216, 218, 222, 223, 224, 235). 
Usat en un principi per denominar qmercenarin, el significat més estks 
fou =liadre*, amb aquest sentit el trobem fins al s. VI d.C., a Digesta 
lustiniuni, 50, 16. 118. També designava una peca d'escacs, potser amb 
un ús més col.loquial, tal coin anota Marcial 14, 18(20). 1. Lambertz 
(1913, p. 112) comenti que es tractava d'un nom de professió horrible. 
Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179) el considerava un insult pero arnb 
valor afectiu. Salomonson (1965, p. 87) l'anoti en activitats humanes. 



Jeanneret (1917, p. 92) el classifici entre els noms que remarcaven alguna 
qnaiitat específica de l'animal, com a =cavd de guerra.. Latro, com 
Arpastus, és =el que roba., =el que pren (la victoria). de forma tan ripida 
que ningú no ho veu. Expressava, així, la velocitat de l'equus per mitji 
d'una comparació semblant a la dels apel.latius de cavds trets de nonis 
d'armes (vid. Sica). 
Destresa. Rapidesa. 

Auuprázw (ac., defucio, doc. 207). 
Per LaureahLs (vid. 'EEipios)(~ per e, per confusió de les vocales en hiat, 
vid. Capriolus). En sentit genhric, .adorna1 o decorat amb llorers-. En 
relacionar-lo amb el món circenc el significat s'especifica, com hem 
comprovat per a IIederatus (vid. aquest). D'una banda, el llorer coronava 
els vencedors, a% tal corn anoti Plini, Nat.Hist., 7. 117; laurea era la 
palma de la victi~ria. De l'altra, era un atribut apol.lini per excel.l&ncia, I 
també exbiiit als jocs circencs: Apollinares Eudos ...p opulus laureatus 
spectabat (Paulus Festus p. 23); igualment es recollía amb sentit de victoria 
relacionat amh les pretures a Coda  Theodosianus, 6,4. 25 i 29. Lambertz 
(1913, p. 107) i Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179) el classificaren 
coin a nom de victoria i lloanca; tant Baiii (1962, nota 240) com Duvai 
(1980, p. 210 nata 27) el consideraren analeg a Polystefanus. Laureatus 
iloava el cavall com a vencedor i el relacionava amb la tan recordada 
entre els noms circencs- divinitat .brillant. (vid. Foebus i Helios). 
Expectatives. Victoria. Bons auguris. 

LENEVS 

Leneus (nom., mosaic, doc. 30). 
De Lenaeus (monoftongació del dXtong m, vid. Celestinus), de Aqvuiog 
~pertanyent a la tina de vi. i .de Bacchus., epitet de Dionís. D'etimologia 
ohscura, possiblement popular, derivat dehqva~ xbacants. (vid. Bacceautes), 
segurament també per etimologia popular es relaciona arnb el primer 
t eme  de Lenobatis (vid. aquest), pero sembla que són d'origen diierent 
(cf. Chantnane, S.U.). Nemesii, a final del segle 111 d.c., coicidint, 
aproximadament, amh la cronologia del testimoni que ens ocupa, a l'egloga 
3. 15, dedicada a Bacchus, recordava aquest epítet: S... Iamque ortus, 



Lenaee, tuos et semina uitisl ordine detexam: debemus carmina Baccho.=. 
És interessant remarcar que les festes Aqvaba d3Atenes se celebraven 
durant el mes de gener (vid. lanuarius). Leneus i Lenobatis, en el mateix 
mosaic, deixen patent la intenció del propietari de relacionar els cavaiis 
amb la vinya i el vi, ainb el desig d'homenatjar aquest déu per atraure 
la bona sort i la fertilitat de les bones collites dels camps que volten 
i voltaven la uilla de Torre de Palma (Monforte, on aparegué el document). 
Igualrnent, la semantica dels noms ha de repercutir en la fortuna per 
ais equus en la cursa. 
Expectatives. Bons auguris. 
(Taranna .) 

LENOBATIS 

Lenobatis (nom., mosaic, doc. 30). 
De hqvo/3áqq *el que es mou o trcpitja en la tina de vi. (per a la i 
de I'última síl.laba, vid. Euginis), compost tardi testinioniat en grec al 
s. w d.C. a Himeri, Orationes, 6. 3, 21. 6 (cf. Sammelbuch griechischer 
Urkunden aus Aegypten, vol 1, 11, Sálsbiirg 1913-22, 5810. 12), coincidint 
amb la datació del testimoni que ens ocupa. Els dos temes del mot són 
usuals entre els noms de cavalls, el segon derivat de /3alvo (vid. Bates 
i Eurybates; tarnbé com a nom de gos Ignobates a Ovidi, Met., 3. 411- 
424), el primer de Aqvóq (vid. Leneus) que designa qualsevol objecte buit 
o concau, enfonsat, i específicament =tina de vi o sarcofag. (cf. Chantraine 
S.V.). És suggerent el testimoni al  lkxic d'Hesiqui (s. v d.C.?) que cita 
hqvóq per designar la concavitat del carro; a partir d'aquest sentit podem 
aventurar la imatge comparativa entre la tina de vi i el carro, i entendríem 
llavors *el que es mou en el carros, és a dir, en sentit estricte: l'auriga 
(vid. Coryphaeus), en sentit generic, els cavalls que coInposen la quadriga. 
Lenobatis era el que en moure's en la tina de vi, trepitjava el raim, 
i, per tant, era qui feia el vi, a S  doncs, era Bacchus. 
Expectatives. Bons auguris. 
Destresa. Guiatge. 

AHNPN 

Aqvfiv~(p), [Aqv]Ov~(p) (ac., dejixio, doc. 203). 
De Aqvdv, hvoq, entes com Aqv~uÍv -el iioc de Aqvóq., o també corn hqvóq 



.tina de vi., amb el mateix significat que Leneus. A la mateixa defoclo 
on apareix aquest nom, tots els leslimonis están en grafia grega, pero 
la majoria són d'origen llati (vid. Derisor o Rapidus); el testimoni que 
ens ocupa pot respondre al llatí o a i  grec, éssent aquest darrer el més 
possible donada la correcta grafia del mot. Si es tractés de leno, +ms, 
~alcavotn, i a partir d'kpoca imperial, i.q. conciliator (cf. TUL, S.V.). 

Cddria entendre'l d'una forma matisada. Catul (103, 4) ofereix un bon 
exeinple per cornprendre els distints matisos semantics que prenen els 
mots en ser aplicats a un humi o a un cavail. El poeta anomena a Silo 
leno si no li torna els diners, pero a més el titila de saeuus i d'indomitus 
tant els hi torni com no. Podem entendre llavors, leno arnb els matís 
aplicat a Indomitus com a nom de cavall. Lambertz (1913, l l l ) ,  
considerant que es tractava de leno, entenia que destacava la f o r p  sexual 
de l'anirrial. Toynbee (1948: p. 28) l'anota com a nom pejoratiu amb 
sentit afectiu. Ens sembla que l'apel.latiu es referia al mot grec, ja que 
es relaciona arnb Lenobatis i esdevé gairebé sinonim de Leneus, d'un 
document del segle N d.C., un poc abans del testimoni que ens ocupa. 
AqvWv, protegia i desitjava bona sort (vid. Leneus). (Leno, descriuria 
l'actihid de l'animai, vid. Lascouiis o Draucus). 
Expectatives. Bons augnris. 
(Taranna.) 

LIBER 

Liber (nom., defiio, doc. 227) i Libero (abl., honoríf., doc. 178). 
Divinitat rústica llatina potser en un principi déu de la germinació (cf. 
Ernout-Meiüet, S.U.), identificada molt aviat ainb Dionís (vid. Leneils); 
en sentit figurat designa el vi i dona nom a les Liberalia: festes dedicades 
a Bacchus (vid. Lupercus). '41 Iexic comú denomina ~lliuren, sindependent.. 
Fou forca usat com a norn de persona fins a epoca tardana (cf. Kajanto 
1965, p. 280; Mandouze S.U.). Friedlaender (1875, p. 3), Lambertz (1913, 
p. 110); Jeanneret (1917, p. 95), Toynbee (1948, p. 28), Bdil (1962, 
p. 335) i Saiomonson (1965, p. 85) el classificaren entre els noms 
mitol6gics. Liber evocava una de lea antigues tradicions romanes (vid. 
Latinus) lligada a la fertilitat de la terra, fet molt arrelat a la sinibologia 
circenca, tal com hem observat en noms com Famulw i Helios (vid. 
Fwgiier). Per altra banda, recordava, una vegada més entre els noms 
de cavalls circencs, el déu dionisíac, de la luxúria i de la llibertat (vid. 
Lenobatis o Hederatus). També podia relatar el naixement en llibertat 



de i'animal, entenent aquesta situació, en sentit generic, referida a les 
qualitats indomables d'aquest tipus de cavalls i, en sentit simbolic, als 
privilcgis -socials~ de qui: gaudia (vid. Gentilis). 
Origen. 
Expectatives. Bons augnris. 
Taranna. Indomabilitat. 

LIBWS 

Libyo (abl., sarcofag, doc. 190) i Lybio (abl., honoríf., doc. 178). 
Lybio per Libyo (confusió y per i, vid. Cotynus). Libya denomina una 
zona geogrifica del nord d'Africa, que varia la seva localització segons 
el moment histbric. Libyus (vid. Afncus) designava I'habitant o indígena 
d'aquest indret. Per concretar la interpretació d'aquest nom de cavail 
ens cal saber la cronologia dels dos testimonis del mateix. Si el reiieu 
i la inscripció daten de finals del s. ir d.C. q u e  és el més probable, 
vid. Derector per ai doc. 178- el nom que ens ocupa correspondria a 
un indígena, en sentit simbblic, de la part no romanitzada situada sota 
les zones anomenades Mauritinia i Africa, just al límit del =món coneguts 
(6. Grosser Historischer Weltatlas, vol 1, Vorgeschichte und Altertum, 
Mnnic 1978, lani. 13); aili on habitaven els Gaetuli (vid. Gaetulus). Encara 
que la ubicació de molts dels pobles al nord d'krica és complicada i 
discutida (a causa de les successives migracions), com mostra Sal.lusti, 
De bello Iugurthino 18, Afncam initio habuere Gaetuli et Libyes, asperi 
incultique; així doncs, els Gaetuli i els Libyi serien els indígenes primers 
d'krica caracteritzats per la persistencia i la vivor (cf. les anotacions 
de R. Lallier a l'edició de C. Sallusti Crispi de 1895, p. 155 nota 1). 
A partir del s. I\; d.C., Liúya fou dividida entre Inferior i Superior. Amb 
tot, no creiem que L i w  es referís a l'o~igo real de I'animai (vid. Idus ) ,  
ja que segurament responia a un ús inetaforic del mot, per descriure 
un habitant d'una zona no dominada, un ésser indomable, salvatge i 
iliure (vid. Galata). 
Origen. ~ t n i c .  

LICENTiA 

Licentia (abl., honoríf., doc. 178). 
Primer designa, ~iiibertat, permissión i més tard dibertat excessiva, 
Ilic6ncia.. És testimoniat a l'antroponímia en femení com a nom de dona 
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(cf. Kajanto 1965, p. 269). Lambertz (1913, p. 110) el classifica corri 
a nom abstracte i pejoratiu. Toynbce (1948, p. 28) el considera pejoratiu 
pero amb valor afectiu. Friedlaendcr (1875, p. 4) l'anota al grup nomina 
generis feminini et neutnus. Licentia era la *personificació. de la iiibertat 
en excés, era una euga libera i Eicentiosa (vid. Liber i Licentiosus), enteses 
corn a aptituds exhuberants de moviment i de bellesa. També podem 
recordar que la posició delsfunales (vid. Frenalius) era d'extrema llibertat 
+stari uriitu als iugales i a l'auriga només per regnes- per tal que 
poguessin mostrar amb total .desinhibición la seva rapidesa i destresa 
en la cursa (vid. Licentiosus). 
Taranna. Indomabilitat. 

LICENTIOSVS 

Licentioso (abl., honorif., doc. 178). 
mLliure,, esense retenció-, el s d i  +sus afegeix a Licentia un sentit de 
possessió, abundancia, sent a més un  signe distintiu (vid. Verbosus) (cf. 
Jeauneret 1917, p. 66). Lambertz (1913, p. 113) el classifica amb Licentia; 
Toynbee (1948, p. 28), el traduí per ~Ilibertí~. Licentiosus descrivia 
l'actitud o el =caracter- festiu, sumant-se fins i tot un valor augural 
preservatiu, per la subjectivitat de I'individu. No cal que en aquests 
apel.latius es consideri el valor negatiu del mot ja que són molt diferents 
els sentits en ser aplicatv a un ésser huma o a un cavaii (vid. Aqvdv). 
Taranna. Indomabilitat. 

Lici[u]s (noin., defixio, doc. 199). 
Per Lycius (i per y, vid. Crisaspis), o potscr pcr Lucius o Lyceus. A la 
dejkio on és testimoniat hi ha forqa noms anotats =incorrectament., 
sobretot amb canvis vodics: Arminius per Annenius, Piropus pcr Pyropus, 
pero també Crysiphus. Lycius i Lucius són teatimoniats a 19antroponímia 
(cf. Solin 1982, p. 609; Mandouze s.v.). Audollent (1904, núm. 233) 
i Schmith (CIL VI, 125041, els Únics que llegiren la dejkio directament, 
transcriviren Lici[u]s sensc fer-ne cap comentari. Jeanneret (1917, p. 91) 
apunti Lucius (citant la linia 17 crrbniament per la 18 d'Audollcnt), 
ipotser per una referencia indirecta? Toynbee (1948, p. 29) cita Lycius 
pero ni tant sols en dona la referencia. Lambertz (1913, p. 108) anota 
Licius, comentant que o bé es tractava del grec ñú~iog o bé d'un mot 



antic celta que denominava el esaüc.. No obstant, malgrat que el significat 
etimolbgic de Lucius =brillant. sigui tant propi de noms de cavaiis (vid. 
Lucidus), segurament -per les anotacions dels altres mots en el mateix 
document- hem de pensar en Lycius, o bé en Lyceus (vid. aquest). Lycius 
.de Lyciam com Galata. Per a Toynbee (1948, p. 29) era un nom geogrific. 
Calornonson (1 965, p. 87), cita Lycius pero es referia al testirnoni Lyceus. 
El més possible es que respongués a Lycius, referint-se a la zona d'Asia 
Menor, ja recordada per altres noms de cavaiis (vid. Lydius), segurament 
per evocar els cavalls ripids de les seves pastures (vid. Galata). 
Origen. ~ t n i c .  

Ai~ov (ac., defizio, doc. 200). 
Per A Ú K O ~  4lop. (vid. Crkaspis), a més dona nom a una aranya i a un 
riu que neix prop de la font de l'Eufrates (vid. E d q p q s )  i a un afluent 
de l'Iris de Capadbcia (cf. GrosserHistoricher weltatlas, vol. 1, Vorgeschichte 
und Altemum, Munic, 1978, l b .  21c, CD 1). Els hidrbnims recordaven 
la gran quantitat de noms de cavalls de noms de rius (vid. Eridanus) 
i també la zona reconeguda per la cria cavallar (vid. Galata). Vegeu Lupus 
rnés endavant. 
Taranni. Indomabilitat. 
Expectatives. Bons auguris. 

AoOE(~), [A]oU&(p) (ac., defiio, doc. 203). 
Segurament AoGa(p) per Lue(m) (vid. >E5ip105 i AqvWv), primer spodri- 
ment., més tard ~pestan, =epidemia.. Per a Lambertz (1913, p. 110) era 
un nom abstracte. Toynbee (1948, p. 2 8  1973, p. 179), traduint-lo per 
~Pesta., considera que era l'utilització d'un terme d'insult com a nom 
afectiu. Lues descrivia l'excessiva indomabilitat de l'animal, impossible 
de controlar (vid. lmprobus), insuportable per als enemics i incansable 
en funció d'obtenir els seus propbsits. És suggestiu observar el matís 
qne es despren del sentit de .corrnpció dels costums~, recordat per Plini, 
Nat.Hist., 29. 27. Aplicat a un cava11 circenc, denotava moviment 
desbordant (vid. Inudator),  iiibertat i alegria, en tant que Luxuriosus 
i Fylobacus (vid. aquests). Així es iioava el c a v d  ja que destruia tot el 
que es posava al seii davant, sent corrosiu, en l'esforc d'assolir la victoria. 



Igualinent, podia comportar un valor profilactic, preservant així, per 
evocació, de les desgracies. 
Taranna. Indomabilitat. 

LVCIDVS 

Lucido (&l., funer., doc. 180 x4, honoríf., doc. 178 x2). 
~Briilant, iluminósn, eplt de liumn (de luceo, vid. Placidus). És testimoniat 
a l'antroponímia en epoca tardana (cf. Mandouze 1982, S.U.). Lucidus 
es referia, en senlit siinbolic, a I'aspecte gloriós de l'animal per les seves 
victbries, sobresortint per la seva claror resplendent per sobre la resta 
corn Luclfer o Lampon o com els raigs del Sol; pero sobretot descrivia 
el color del pel del cavaü (vid. Cadidus). 
Aspecte. Color. 

LVCIFER 

Lucifero, Lucife[ro] (abl., defwio, doc. 2 11). 
-El que porta la Iluma, i l'astre vespertí; compost per dos elements molt 
coneyts  a l'onoiriislica equina (vid. Fmgiyer i Lucidus). Com assenyaia 
Tibul, 1, 3. 93-94, hoc precor, hunc illum nobis Aurora mitentem / 
Luciferum roseis candida portet equis (vid. Aurora i Candidush Lucifer 
precedeix el Sol anunciant el dia, =la llum de vida. (vid. Foebus i Phoenix). 
A rnés, en seritit gen&, cai recordar la briiiantor del reflex, condensat 
en el primer terine del mot i amb moviment pel segon elcment (vid. 
Scintilla). Ai l'animal destacava per sobre la resta, sent un nom laudatori 
per a l'equus i alhora profilactic, -4s qui porta la llum- i el que arriba 
primer. D'altra banda, podein pensar que aquest cavaii tenia una inarca 
al front semblant a un estel. 
Aspecte. Taques. 

LVCIN 

Lucin(a, o) (abl., honoríf., doc. 177). 
Co~ri i'únic testimoni d'aquest nom de c a v d  és abreujat, no podem 
afirmar que es tracti de la variant fcinenina o de la masculina; Lucina 
s9assimila a Aura, i Lucinus a Lucidus, entre d'altres. Lucina, epitet de 
Juno, era la deessa dels parts. Segurament, el mot es derivava de lucus, 
pero després els iiatins el relacionaren amb l u ,  d'aquí s'expliquen la 
derioiiiiiiació =la que porta els infants al dia. (cf. Ernout-Meillet, S.V. ) .  
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Sobre aquest mot es refé en epoca tardana lucinus -el que porta la llum., 
testimoniat al lexic comú amb aqucst scntit (cf. ThLL, >.u.). Independentment 
del genere, cal qiie entenguem aquest nom com una lloanca al cavd  
per ser portador de vida (vid. Lucyer), de llum de victoria, reclamant 
i desitjant fertilitat i bona sort (vid. Frugiyer). 
Expectatives. Bons auguris. 

LVPERCVS 

Luperco (abl., honoríf., doc. 178), Lupenu(m) (docs. 216, 222), 
Luperbu](m) i ILupe]rcu(m) (ac., d$kciones, doc. 217, 223). 
Faunus Lupercus era celebrat a les Lupercalia, processó del 15 de febrer 
on els Luperci sortien al carrer nus, tapats arnb una peil de llop (després 
de boc), i, quan tocaven les dones, les colpejaven amb una peii de cabra 
que duien a les rnans siinbolitzanl que els donaven fertilitat (cf. Grimal; 
Cagnat-Gaoyau 1896, S.V.). Lupercus, =déu (o home) ilopn, etimologicament 
forca discutit (cf. Ernout-MeiUet: S.V.), és un dels noms de Fuunus, un 
dels déus de i'antiga tradició romana assimilat a Pan i sovint atribuit 
al seguici de Bacchus per la seva codusió i similitud amb Silenus (vid. 
Hederaixs). August reorganitza el culte i restaura la font de Lupercus, 
així com també prengué com a protector personal a Apol.10, tan recordat 
entre els noms de cavalls (vid. Foebus). Una altra referencia suggestiva 
és l'assimilació de Lupercus a Zeus Av~ato< (vid. Leneus i Lyceus). Fou 
usat com a antropbnim, Marcial 6, 6. 1. Lupercus, doncs, recordava un 
cnlte dels més antics (vid. Liber) i, relacionat amb el constantment 
esmeniat (vid. Frugfer) desig de fertilitat i guanys per a la familia (vid. 
Ferobols), propiciava protecció i bons auguris (vid. Fawster) 
Expectatives. Bons auguris. 

LVPVS 

Lupo (abl., honoríf., doc. 177 x3). 
=Llops. El trobem testimouiat com a supernomina a CIL VI, 17398 i 
de la gens Rutilia a Ciceró, De natura deorum, 1. 63, i corn a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 327); també Marcial, 6, 79. 2, recorda un tal Lupus, 
trist i afortunat (coincidint amb la cronologia del docuinent quc cns 
ocupa). Friedlaender (1875, p. 4) i Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) 
l'anotaren entre els noms d'animals. Lambertz (1913, p. 109) el relaciona 
amb Lucinus i Lupercus. Lupus, A~KOS, representava un gran rol en les 
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creenccs i proverbis populars romans (vid. Lupercus), era l'origen mitic 
d'aquest poble. Era un animal consagrat a Apol.10 (vid. Foebus). En sentit 
metaforic descrivia per comparació amb el Ilop, les quaiitats de I'equus: 
saivatge, indomable i ferotge. 
Taranna. Indomabilitat. 
(Expectatives. Bons auguris.) 

Lumriosus (nom., mosaic., doc. 28) i Lmriosi*; (nom., mosaic, doc. 13). 
.Luxuriós=, -exuberantx, *voluptuós~ de Euxuria (vid. Licentiosus); forca 
usat al lexic comu, es coneix un testimoni com a antropbnim (ICVR 
23227). Toynbee (1948, p. 28) traduint-lo per csybariten l'inclogué entre 
els nonis pejoratius arnb sentit afectiu. Blarichard (1978, p. 238) anota 
que descrivia el ~caractern =voluptuÚs- de l'animal com Voluptas. Barra1 
(1973, p. 61 nota 121) el classifica entre les característiques fisiques. 
Luxuria, en un principi fou aplicat a la vegetació i després als animals, 
Viili, Aen., 11. 497, anota luxurialis equils. Pero, sobretot, descriu 
abundor en excés de la naiura i dels éssers animats d'aquesia com a 
fruits nccessaris i indispensables (vid. Frufffer). Luuriosus denominava 
el cavd  pels moviments, aptitnds i actitnds desbordants i generoses (vid. 
Inundator); era immoderat (vid. Improbus o Lues), ple de vida i alegria. 
Taranni. 

LVXVRNS 

Luxuriu(m) (ac, defiio, doc. 234). 
Derivat pcr ius (vid. Euentius), de luxuria. És conegut com antroponim 
per una desena de testimonis (cf. Kajanto 1965, p. 270; Alfoldy 1975, 
516). Amb el mateix sentit que Luuriosus (vid. aquest). 
Taranna. 

LYCEVS 

Lyceu(m) (ac, defiio, docs. 216, 223). 
Diverses possibilitats, de les quals les més probables serien, perla relació 
amb el context imrnediat, les relacionades arnb algun canvi vocalic (vid. 
Licius); així podein pensar en Lycius, Lycaeus o Lyceius. Una aitra solució 
resultaria de Ly(n)ceus, amb omissió de la nasal implosiva davant oclusiva, 



usual al llatí vulgar (cf. Vaananen 1982, *119); per aqnest darrer, vid. 
Lynceus. Als mateixos documents s'anota Lydew per Lydius (vid. aquest). 
Lycius -de Lycza. seria la possibilitat més escaient pel context immediat. 
Lycaeus de Av~aioq, epítet de Zeus, sinbnim de Lupercus (testimoniat 
als mateixos docurnents), també .el Lyceu= (puig $Arcadia dedicat a Pan), 
'de Lyceus~. Lyceus de Aú~awg -de llop., epítet d'Apol.10. Per a Lambertz 
(1913, p. 110) i Jeanneret (1917, p. 95), es referia a aquest segon nom 
grec. Lyceus de Lycius seria, en sentit simbblic, un nom d'origen (vid. 
Liciifi), amb valor profilictic. 
Origen. ~ t n i c .  

LYDIVS 

Lydeu(m) (ac, defwciones, docs., 216 x2, 218 x3, 223 x4) i Lydiu(m) 
(ac., defwcio, doc. 222). 
-De Lydian. A I'antroponímia conviuen les dues formes Lydius i Lydi~s 
(c t  Solin 1982, p. 609). Lydia era una zona costanera d'Asia Menor, 
molt propera a Lycia (apesta més al sud, vid. Lycius) i a Galatia més 
a i'est, com Capadbcia (vid. Galata); recordada també entre els noms 
de cavalls pel riu Pactolus. Com les zones citades, Lydia podia ser famosa 
per les bones pastures on s'hi criaven cavalls ripids i lieugers especials 
per a les curses circenques (vid. Libyus). Lydius es referia, en sentit 
simbblic, a l'origo de l'animal (vid. Ideus), per evocar i desitjar així la 
velocitat a la cursa. 
Origen. ~ t n i c .  

LYDVS, 

Lydo (abl., manec de ganivet, doc. 77, mosaic, doc. 2) i Lydu(m) (ac., 
defwcio, doc. 215). 
-Dc Lydiam, amb el mateix sentit que Lydius (vid. aquest). 
Origen. Etnic. 

LYNCEVS 

Linceu(m) (ac, defwcio, doc. 235 x2), Lynceus (nom., defixiones, docs. 
228,229 x2,236), Linceus (nom. defwcio, doc. 237) iAvv~aiov(ac., defwcio, 
doc. 201). 
Linceus per Lynceus (vid. Crismpis), de AU~KEÚS =Lynceusn (derivat de 
Aúyg slinxn) o del seu derivat M Y K E L O ~  .de Lynceus., -de vista penetrant.. 
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Per a l  testimoni en grec veure el nom de cavd Ev'nohos.. Lynceus era 
el nom de més #un heroi, entre d'aitres, un company d'Enees (Virgili, 
Aen., 9. 768), un dels argonautes (vid. 'Iáawv) que posseia una vista que 
travessava la materia (cf. Griinal, s.v.) i un successor de Danaus a Argos 
(vid. aquests noms de cavalls i Inachus). El linx era un dels a n i d s  
(vid. Lupus) que s'incloia en el seguici de Bacchus. Lambertz (1913, 
p.110), Jeanneret (1917, p. 95) i Salomonson (1965, p. 85-6) el 
classificaren corri a norn rriitologic. Com a nom de cavail, Lynceus 
descrivia, resumit en la mirada fogosa, penetrant i ripida, el caricter 
del cavd  que alhora en deixava entreveure, en sentit generic, l'actitud 
saivatge i indomable. 
Destresa. Agilitat. 

MACEDO 

Macedone(m) (ac., defwo, doc. 220) i Mac[.]done(m) (ac., defino, doc. 221). 
.De Macedonia.. Fou usat a l'antroponímia iiatina com a cognomen (cf. 
Kajanto 1965; 1963, p. 56; Solin 1971; 1982, p. 587 i 1372). Hi ha 
forca noms de cavds que es refereixen a aquesta part de la Mediterrinia, 
la majoria recorden indrets relacionats amb oracles (vid. Cassidatus) o 
pobles d'homes valents i iorts (vid. Danaus). Establien a 2  una comparació 
metaforica entre el contingut semintic del nom i i'animai que el duia 
(vid. Hellenus). Macedo, així mateix. es referia a I'origo de I'animal, i, 
simbolicament, se li atribuien les qualitats del poble d'illexandre: 
combatiu i destre en les batalles, gairebé sempre vencedor. 
Origen. ~ t n i c .  

MACVL 

Macul(a, ato, oso) (abl., honoríf., 177). 
=Tacatn, de macula. A I'antroponímia només apareix Macula com a 
c o p m e n  (cf. Kajanto 1965, p. 246), pero per a un cava11 és més possible 
que es tracti de Maculosus o Maculatus; així trobem f o r p  noms que 
usen el sufii *sus (vid. Lluuriosus), pero també trobcm noms de mots 
abstractes (vid. Voluptas) i d'aitres amb el morfema -to- (vid. Laureatus). 
Els sentits semantics de maculosus i de maculatus s'escauen inés a un 
equid. Friedlaender (1875, p. 3) anota MacuE(osus) i Lambertz (1913, 
p. 113) cita entre parentesis Maculosus; tots dos el classificaren com a 
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al.lusió al color. Tant Macul(atus) com Macul(osus) descriurien el dibuk 
a taques del phl del cavd (vid. Gemmatus). 
Aspecte. Taques. 

MAGVRNS 

Mugariu(m) (ac., defwcio, 235). Veure [..]guriu(m). 
=De Magas*, nom d'una dr les tribus Medes, anomenada Mager; també 
podriem pensar en un derivat, nou i tarda, de magas *macn, pel sufix 
-orius -~robablement de la doblc formació -orius- amb valor de pertinenca 
i materia (cf. Grandgent-Moll, p. 49; Jeanneret 1917, p. 66), =de mac. 
=inigicn. Jeanneret (1917, p. 95) el considera un nom d'interpretació 
difícil. Entre els noms de cavds trobem Medus i Babilonius que re- 
cordaven la mateka zona geografica. Magurius podia referir-se al dcsig 
dc bons auguris o de rnaieficis en contra de les factiones adverses. A 
les defwciones, tamb6 a la del testiinoni que ens ocnpa, s'irn~reca per 
la caiyda dels aurigues i cavds eenemics=. De l'aitra possibilitat, al.ludiria 
a l'origo de Yaninial. 
Origen. ~ t r i i c  ? 
Expectatives. Bons auguris ? 

MANTINEVS 

Mantineu(nzJ (ac., dejxioizes, 215, 218, 219, 223, 224) i [M]antiizeu(m) 
(ac., defu¿io, doc. 216). 
.De ~arztinean, aquest darrer era el nom de dues locaiitats de la zona 
central del Pelopones, una d'elles a Arcadia, on morí el general teba 
Epaniinundes; I'altra +itada per Plini lVat.Hist., 4. 20- a l'ArgOlide; molt 
properes entre elles, a l'esquerra en paral.lel d 'hgos (vid. Argus). Apareix 
testimoniat a l'antroponímia (cf. Solin 1982, p. 590). Com a nom geogrific 
el classificaren Lambertz (1913, p. 108), Jeanneret (1917, p. 94) i 
Saiomonson (1965, p. 87). És suggestiu el significat de páizq, possible 
tema del mot, aendeví, profeta, persona que endcvina el futur~i  es 
relaciona així amb d'aitres noms de cavalls com De&, evocant el desig 
de bons auguris immers en la semintica de molts norus de cavalls. 
Manlineus es referia a I'origen hel.lenic de l'animal, no necessiriament 
real (vid. IIellenus). 
Origen. Etnic. 
Exprctatives. Bons auguris. 



Mapraeron (norn.?, mosaic, doc. 17). 
Aquest testimoni respon a un nom d'origen barbar o bé a un mot grec 
o llatí molt alterat o corrupte. iPodríem pensar en una mala comprensió 
del mot mapparius, derivat Ilatí de mappa (mocador o tela que donava 
la sortida a les quadrigues en les curses), referint-se potser al c a v d  
especialista en les sortides? Sembla difícil. Potser, per la procedhncia 
del mosaic, es tractava d'un mot dr ic i  (vid. Terdiucus). 
Significat desconegut. 

MARGARITA 

Margarita (norn., defüuiones, docs. 228, 236, 237). 
-Perla. i, en sentit figurat, atresor~. A I'onomistica llatina fou usat com 
anlroponim (cf. Solin 1982, 5. 1138; Mandouzc, S.V.) i corn a nom de 
gos (CIL VI, 29896). Lambertz (1913, p. 111) i Toynbee (1948, p. 28) 
el classificaren com a nom que denotava i'estima del possessor. Jeanneret 
(1917, p. 91) considera qiie qualificava la bellesa de l'animal. Margarita 
destacava l'apreci, en scntit gen& del propietari per la seva euga (vid. 
Zmaragdus). 
Afecte. Estima. 
Aspecie. Color. 

Maplmov (ac., defiio, 203 x2). 
Mariscus 6s un mot conept  tant en Uatí roin cn grec, pero d'origcn 
incert (cf. Ernout-MeiUet, S.V.; Chantraine, S.V.). Segons Plini, Nat.Hist., 
21. 112, ... de iunco, quem mariscum apellant ..., denominava, en masculí, 
un tipiis de jonc: Cladium Mariscus. Apareix teslimoniat com a cognomen 
dues vegades (cf. Kaianto 1965, p. 334). Lambertz (1513, p. 114) anota 
que podria tractar-se #un mot egipci. Salomonsori (1965, p. 87), citant 
Mauriscus i referint-se al testimoni que ens ocupa, el classifici entre els 
noms geografics Etriics, pero no dona cap explicació de la seva nova 
lectura. Audolient (1904, 237) no anota cap variant per aquest testimoni. 
A la inatcixa defiio, hi ha noms de cavails forca originals corn Arbustus, 
Aoik~ o Aqvdv (vid. aquests) que cal interpretar amb una relació estreta 
amb el món circenc i allb que es descrivia, amb aquests apil.latius, dels 
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cavalls. Maplmog podia comparar la fibrosa i resistent composició de la 
textura interna d'un jonc, amb la musculatura del cavall; igualment, hem 
d'afegir, en sentit metaforic, una figura de conformació fina i prima, 
elegant i flexible de l'animal -semblant al jonc- idonia per a la rapidesa 
en les curses (una imatge similar la trobem al nom de cavall Spicatus). 
Aspecte. 

MARTIVS 

Martius (nom., defixio, doc. 199). 
-De Martn, i el primer mes de l'any, derivat pel conegut sufix -ius (vid. 
Ei~entius) de Mars, l'antic déu italic de la guerra, identificat en epoca 
clissica amb l'hel.lenic Ares, considerat origen dels romans, tal com anota 
Isidor Etym., 18, 41. 2, ... Marti sacrauencnt, a yuo Romani exoriuntur. 
Podria haver estat també un cavall dels vermelis, tal com anota Tertul.lii, 
9. 5: ..., mseum alii Marti, ... Lambertz (1913, p. 110), Jeanneret (1917, 
p. 95) i Salomonson (1965, p. 85) el classificaren com a nom mitologic. 
Els atributs de Mart són, a més de la guerra, la joventut i la primavera, 
amb una relació primitiva amb la vegetació (vid. Frugyer), tots ells temes 
recordats pels noms de cavalls (vid. Iuuenis i Ganymedes). El llop (vid. 
Li~pus i A~KOS) també era consagrat a Mart. Un c a v d  anomenat Martius, 
en sentit simbblic, estava preparat en plena joventut i productiva fertilitat 
per liuitar i vencer; amb 19apel.latiu es desitjava que fos un cavaii guerrer, 
wm Romulils o Paratus (vid. aquests), protegit pel déu a qui pertany. 
Origen. Diví. 
(Expectatives. Hons auguris.) 

MASSINISSA 

Massinissa(m) (ac., defaiones, docs. 224, 235). 
Per Masinissa, pare de Micipsa i avi de Iugurta, fou rei de Numídia 
des de final del s. ir1 fins a mitjan s. 11 a.c.; durant el seu regnat mantingué 
amistat amb els romans, i el seu imperi en pau, tal com recordi Salusti 
a De bello Iugurthino, 5, 5: Igitur amicitia Masinissa bona atque honesta 
nobis permansit; sed imperii vitaeque eius Jinis idem fuit. Com a nom 
de personatge conegut, o algun entre els noms mitologics i iiegendaris, 
el classificaren Lambertz (1913, p. 110), Jeanneret (1917, p. 95) i Toynbee 



MARTA DARDEH LISSOY 

(1948, p. 29). És intcressant remarcar com cinc o sis segles després - 
les defixiones on es testimonia aquest nom de cavaii es daten cap al 
400 d.C. (vid. Dominatorj- es recordava en un nom de cavail vencedor 
-símbol aquest darrer de Numidia ( a s  es ven a les monedes trobades 
a Sicilia amb la nimfa Arcausa i al revers un cavail amb una palma; 
vid. Palmatus)- el rei que segurament representava el manteniment de 
Numidia independent, lliure de qualsevol imperi .conqneridorm. Akí 
doncs, podem pensar que posar a un equus circemis el nom de Musinissa, 
reprcsentava, a més de voler lloar l'animal per comparació amb un gran 
rei, el desig de recordar la valentia i la indomabilitai d'un pohle africi 
(vid. Iuba). 
Destresa. Guiatge. 
Origen. 

Mauro (Al., honorif., doc. 178) i Maüpov (ac., defiiones, docs. 205 x2, 
208). 
A les defixiones, en grafia grega, on apareixen els testimonis en grec 
d'aquesi apel.latiu, la majoria de norIis de cavalis són d'origen Uatí (vid. 
Victor o Agxlis); així doncs, per aqnests podem entendre MaOpog i Maurus. 
Maurus .de Mauritinia*, =afric&. Fou un antroponirti usat sobretot com 
a cognomen a Hispania i a Africa (cf. Kajanto 1965, p. 206; PLRE, vol. 
1, S.V.; Mandouae, S.V., p. 175) convivint, en epoca tardana amb el seu 
derivat Maurusius (vid. aquest). En grcc, apareix al lexic d'Hesiqui (s. 
v d.c.?), per pavpóq aobscur, fosca. Lamberta (1913, p. 108, 109, 113) 
anota les dues possibilitats: un entre els noms geografics, l'altre entre 
els de color. Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 87) només 
citaren Maurus entre els noms geografics. Tal coni anota Juvenal et 
Mauri celeres et Mauro obscurior Tndus (11. 125), autor de la ~nateixa 
epoca del testirnoni del doc. 178 (vid. Derector), Maurus, i MaOpog, 
descrivia en seniii nietaforic un cavaU ripid i de color =foscs (vid. 
Indus). 
Origen. ~ t n i c .  
Aspecte. Color 
Destresa. Rapidesa. 
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Maurusius (nom., defixio, doc. 212), Marrusius (nom., defiio, doc. 213) 
i [.]aurisiu[.] (nom., defixio, doc. 214). 
Denvat de Maurus pel sufix -ius (vid. Euentius). Amb el mateix sentit 
que Maurus (vid. aquest) 
Origen. Etnic. 
Aspecte. Color. 
Destresa. Rapidesa. 

MEDVS 

Medu(m) (ac., defmio, doc. 235 x2). 
.De Media-, era el nom del f i i  de Medea que rnatant Perses governi 
en el seu lloc, i el d u n  fi de Jasó i Medea. Com a nom geografic 
etnic el classificaren Lambertz (1913, p. 108), Jeanneret (1917, p. 94) 
i Sahinonson (1965, p. 87). Són interessants els coinentaris de Salusti, 
De bello lugurthino, 18. 9 i 10, Medis autem et Armenis accessere Libyes, 
parlant de les migracions, al  Nord d'ilfrica, anteriors a les Fenícies, i 
Nam eorum paulatim Libyes conupere, barbara lingaa Mauros pro Medis 
appellantes, ja que relacionen tres norns de cavaiis Maurus, Annenius 
i Libyus anib el que ens ocupa i amb el iloc on és testimonial 
(fladrumemm). Medus recordava un  poble vaient i resistent a la dominació 
i alhora suggeria un origen primer dels pobles del nord d'krica (vid. 
Gaetulw). Altres norns de cavalls com Babilanius o Tigris recordaven 
una zona d3Asia propera ai nom que ens ocupa i potscr fertil en pastures 
per a cavalls ripids (vid. Galata). 
Origen. ~ t n i c .  

MELISS 

Meliss(a, eo, o) (abl., honorif., doc. 177). 
Segurament, es trachva de pÉA~ooa xabella.: tanibé nom d'una nimfa; 
podria referir-se, iguaiment, a MEhiuacÚ~, rei de Creta o a Melissus usat, 
wm Melissa a l'antroponimia llatina des del s. 11 a.c. fins al iv d.C. 
(cf. Solin 1982, p. 1059). Lambertz (1913, p. 109) i Toynbee (1948, 
p. 29) anotaren Melissa entre els noms d'animals. La tradició que més 
es relacionaria a n h  el nom que ens ocupa és la que lliga Melissa, filla 
de Melisseu, a Zeus. Aquesta i la seva germana Amaitea (aitres tradicions 
parlen d'aquestes com Ida i Adrastea; cf. Grimai, s.w.) cuidaren el déu 



durant la seva infantesa (vid. Ideus); fou la primera sacerdotesa de Rea. 
Melissa, no deu referir-se només ai valor carismitic per comparació entre 
el cavall i l'abeiia, sinó que aporta bona sort, per les relacions nodridores 
amb el déu més gran. 
Expectatives. Bons auguris. 
Destresa. 

MEMNON 

Memno(ne) (abl., honoríf., doc. 177). 
Del grec M E ~ v ~ v ,  designa en un principi un ocell anomenat ~cavaiier 
combatiu~ (cf. Chantraine s.v.) i l'heroi fdl de I'Aurora (vid. aquest), 
immortal després de la lluita davant Aquil.les (vid. Achillis) que regna 
sobre els etiops (vid. Aethwps). Fou usat a l'antroponímia iiatina des 
del s. I d.C. fins al ni (cf. Solin 1982, p. 500). Com a nom mitologic 
el classificaren Lambertz (1913, p. 110), Toynbee (1948, p. 28), Baiii 
(1962, p. 335) i Salomonson (1965, p. 85-86); Friedlaender (1875, p. 
3) l'anoti entre els noms de persona grecs. Fou nsat a I'antroponímia 
llatina (cf. Solin 1982, p. 500). Memnon descrivia, en sentit metaioric, 
les aptitud6 del cavall, dcsitjant ahora que fos un equus valent, combatiu 
i fort, totes elles qualitats necessiries per vencer en la cursa. 
Destresa. Guiatge. 

MIRANDVS 

Mirandqm) (ac., dejinones, docs. 216, 218, 222, 223) i [Mir]adu(m) 
(ac., dehio,  doc. 224), Mirandus (nom., contorniat, doc. 118). 
Litcralmeut, -el que ha de ser admirat-, usa: al lkxic comú -meraveiiás, 
prodigiósm (de miror). No apareix com a antropbnim. És un mot que 
aplicat a un cavaii, destaca l'afecte +m anoten Lambertz (1913, p. 112), 
Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 28; 1973. p. 179)- del 
possessor pel cavd, pero amb una forta Grrega de laudatio. Miradus 
descrivia l'aspecte esplendid de l'animal, evocant, a més, un lleuger matis 
de desig de bons auguris quan es relaciona amb els jocs circencs. Cal 
que s'admiri l'animai per la bellesa. pero sobretot per les victories que 
ha obtingut o que s'espera que aconsegueixi. 
Expectatives. Victoria. 
Afecte. Lloauca. 



DI: NOMIUlBVS EOVORVM ClRCENSlVbl 

Muccosus (nom., mosaic, doc. 10). 
De mucus derivat pel sufix +sus (vid. Lilxuriosus) mocós*; també s'ha 
usat en sentit figurat corn einculte o stupidus. (cf. ThLL, S.V.). Igualment, 
podria tractar-se d'un inot d'origen barbar, com anota Kajanto (1965, 
p. 246) pel cognomen Mucco. Potser el sentit primitiu de 19arrel muc- 
1 mucc- .florir. podria oferir una alternativa suggerent a la semantica 
del nom que ens ocupa com a nom de cavaii, referint-se al pkl de l'equus, 
=florits, o, en sentit simbblic, a la victoria o la festa (vid. Laureatus). 
Aiib no obstant, si es tracta d'aquest mot iiati, possiblement descriuria 
alguna particularitat física de I'animai, per exemple, una taca de color 
diferent a l  voltant dels narius. D'altra banda, en sentit simbblic, es referiria 
a l'actitud de l'animal. Igualment, es podria pensar en un matís arnb 
valor afectiu. 
Aspecte. Taques. 

Multiuolu(m) (ac., dejkiones, docs. 215, 222 x2) i Mul[tiuol/u(m) (ac., 
defiio: doc. 218). 
Compost per dos termes forca usuds en aquest tipus de formació, mulh- 
i -uoEus, =el que vol moltes coses o amb excés., .el que desitja en 
abundancia.. Entre els noms que defineixen el temperament o valor 
excepcional del l'animal el classificaren Lambertz (1913, p. 113), 
Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 27). MuEtiuolus descrivia 
l'actitud en sentit genkric de l'equus; es referia a un cavaii *insaciable= 
(vid. Panchates), gairehC com Cupido i Lilxuriosus, desprenent un lleuger 
matis de fogositat incansable. .. , 

Taranna. 

MVRINVS 

Murino (abl., honorif., doc. 178 x2). 
=De rata o ratolí. o 'gris de ratolí. per semblanca amb el color del phl 
d'aquest animal. Apareix testimoniat a l'antroponimia (cf. Kajanto 1965, 
p. 328; Solin 1982, p. 1099). Per a Lambertz (1913, p. 113), Toynbee 
(1948, p. 26) i Salomonson (1965, p. 88) es referia ai color. En trobar- 
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nos al matcix document Murra (vid. aquest) pensirem que potser ens 
trobivem davant un error ortogrific per Murrinus, pero pel tipus de 
document, seria estrany. No obstant, Marcial, Spect., 20. 1, cita Myrinus 
com a nom de gladiador (testirnoni coriternporani al document que ens 
ocupa; s. 11 d.C.). Podríem entendre doncs aquest mot com Mumnus, 
*de Murraa (vid. aquest). Murinus descrivia el pel gris fosc brillant del 
cavd. 
Aspcctc. Color. 

MVRRA 

Murra (&l., honoríf., doc. 178 x2). 
És un préstec del grec púppa, arbre d'oricnt de la murra, d'on s'extreu 
oli i resina i ofereix ungüents de molt bona olor com mostra Marcial 
2, 12. 1 i 3 olent tua basia murram ... oles bene. Murra, cn una ilegenda 
siria, que recorda entre d'altres Ovidi, Metam., 10. 312-363, era fiia 
del rei de Síria, del qual engendra un Ti, Adonis de beiiesa seductora. 
havent estat convertida per Afrodita en l'arbre que dnia el seu nom (cf. 
Grimal, s.vv.). A més, denominava cuma murrimn, un tipus de copa 
delicada de fabricació a Asia. Friedlaeuder (1875, p. 4) el classifici dins 
el grup de nomina generis feminini et neutriils. Es testimoniat com a 
cognomen Ilatí (cf. Kajanto 1965, p. 335). Lambertz (1913, p. 110) el 
considcri com a nom mitolbgic. Murra, con) apel.latiu equí, descrivia, 
en sentit generic, per comparació, un ésser, exbtic, únic i difícil d'adquirir 
coln Margarita o Zmaragdus, també testimoniats com a noms de cavaiis. 
Per la comparació que estableix Plini, Nat.Hist., 37. 145, gemma, 
aromatitis ... murrae coloris et odoris, també podern pensar que amb 
aquest mot es fa relerencia al color del pel de l'animal, de color vermeilós 
transparent. Com objecte preciós es destaca el valor afectiu (a% el 
classifidi Toynbec 1948, p. 28). Sembla pero que Murra es referia, al 
color del pel de i'euga. 
Aspecie. Color. 

MYR[---] (&l., mosaic, doc. 3) 

Podria corrcspondre al nom d'euga Myrra, ja testimoniat a l'onomistica 
equina amb la grafia Murru (vid. aquest). 



DE NOMIUIRVS EQVORW CIRCENSIVM 

MYSTICVS 

Mystico (abl., honoríf., doc. 178). 
Préstec de I'adjectiu grec ~ U ~ L K Ó S ,  sconnectat o relatiu als misteris.; o 
denomina, segons Plini, Nat.Hist., 3. 95 i 14. 75, els habitants de Mystiue, 
uilla dc Bruttium, al sud de Lucania a la Península Italica. També fou 
usat com antropbnim llatí (cf. Solin 1982, p. 102); així el mateix Plini, 
Nat.Hist., 7. 184, recorda un pantomimus MyshFus. Amb aquest darrer 
ús el classifica Lambertz (1913, p. 114). Salomonson (1965, p. 87) l'anota 
al grup d'activitats humanes. Per comparació amb la resta de noms de 
cavalls, Mys~icus se suma a aquells relacionats amb el desig d'atraure 
la bona sort, com Fanester o Famulus (vid. aquests). De forma secun- 
daria també podem pensar en un valor carismitic recolzat en una determi- 
nada forma de inoure's i actuar de i'animal, misteriosa, interessant. La 
relació d'aquest mot amb Bacchus arnb la misteriosa Uum de Minema 
i amb els rriisteris brfics (cf. ThLl,, S.V., p. 1759, 1. 10 SS.) remarcava 
el valor clarament profilactic d'aquest nom de cavaii (vid. Hederatus). 
Taranna. 
Expectatives. Bons auguris. 

NARCISSVS 

Narcissus (nom., mosaic, doc. 32). 
A la mitologia, és el nom d'un jove de bellesa excepcional 411 #un 
déu i d'una nimfa (Ovidi, Metam., 3. 339 a 510)- que despreciava l'amor; 
en veure's reflectit a l'aigua s'enamora d'eil mateix i morí. Del cos 
inani~iiat del jove s'aba el narcís. A l'antroponímia fou molt usat a Roma 
(cf. Solin 1982, p. 1100); fou el nom d'aurigues (cf. Audolient 1904, 
n. 234 i 239), d'algun gladiador (cf. Weitzmann 1979, n. 82, p. 92) i 
d'un cavaii de caca recordat cn un mosaic de Thuburbo Maius (cf. Ben 
Abed-Ben Khader 1987, n. 2903). Narcissus, com a nom de cavall circenc, 
destacava en sentit simbblic la bellesa, la joventut i l'amor (vid. tupido). 
De nou, com aspecte suggerent apareix el tema de la rnort hgat  a la 
transformació (vid. Mi~rra), recorda akí  a Phoeniz que reneu de les 
prbpies cendres. 
Aspecte. Beliesa. 



kí4RTA DAHDEK L I S S ~ N  

Nauta(m) (ac., dejxio, doc. 231 x3). 
Préstec directe del grec vaúq5 srnariner~. Fou usat com antropbnim (cf. 
Kajanto 1965, p. 324). Toynbee (1948, p. 29) i Salomonson (1965, p. 
87) el classificaren al grnp d'activitats humanes. Lambertz (1913, p. 112), 
anota que cra un nom de professió que destacava alguna característica 
del cavali. Jeanneret (1917, p. 93), l'inclogué entre els mots que descrivien 
un valor excepcional de l'animal, d'ocupació. Corn és conegut de tok, 
quan un carro tomba i s'arrossega per l'arena se'l considera in na@agium 
(vid. Eu plium). A la semintica dels noms de cavds circencs, de forma 
constant, s'estableix la relació entre el món circenc i el marí; així ho 
podem observar en noms com Oceanus o 'AhDrhooq, per exemple (vid. 
Camm[ams]). El carro esdevé simbolicament una va& (vid. ~enobatis), 
per taut els cavds es converteixen en experis en la navegació. Nauta 
descrivia, en sentit metafbric, l'especialitat concreta de l'equus de guiar 
el carro; aquesta tasca la duia a terme, en la quadriga, elfunalis esquerra 
(vid. Frenalius). 
Destresa. Guiatge. 

NEREVS 

Nereo (&l., minec de ganivet, doc. 74). 
Era fill de Pontos (l'ona marina) i de Gaia (la Terra), es casa amb Dóride 
una de les filles d'oceanus i tingueren les Nereides. És anorrienat =el 
Veii del Mar- (Il.liada 18. 38, 49 i 52) i considerat déu del Mar (Virgili, 
Aen., 8. 383). Més antic, a la rriitologia, que Posidó, entre les figures 
elementals del món (vid. Lucina), es considerava una divinitat propícia 
i benevola per als mariners (vid. Nauta). Fou un antropbnim forca usat 
(cf. Solin 1982, p. 394). Toynbee (1948, p. 28) i Salomonson (1965, 
p. 85) el classificaren entre els noms mitolbgics. Nereus en ésser divinitat 
marina irnprimia, amb valor profilictic, protecció i ajuda en l'arena 
(considerada el mar; vid. Helios); i, ja que domina tot el referent a les 
aigües, en sentit f i r a t ,  transferia la destresa en la navegació a l'animal 
que duia el nom. És evident que aixo sorgia del desig de victoria de 
l'individu que dorii el norn. 
Expectatives. Bons auguris. 
(Uestresa.) 



DE NOMIXIBVS EQVORVM CIRCFNSTVM 

NERVICVS 

Neruicus (nom., defiiones, docs. 212, 214) i (.]eruicus (noni., defwcio, 
doc. 213). 
'Fort, vigorósn, poc freqüent com adjectiu, derivat de neruus etendó, 
nervis, =muscles, i, per extensió, = m e d r e  sexual.. Els 1Veruici eren un  
poble de la Gallia que Iluita amb tanta fúria que gairebé derrotaren 
els romans, tal com ho relata Cesar, a Be bello Gallico, 3. 5. S'usa com 
a antropbnim (cf. Kajanto 1965, p. 201 i 247). Larnbertz (1913, p. 108), 
Jeanneret (1917, p. 94) i Salomonson (1965, p. 87) consideraren que 
es tractava d'un nom clarament geografic. Entre els noms de cavalls 
circencs, el significa1 descriptiu de l'adjectiu esta forca testimonial (vid. 
Arbustus), fins i tot en ~iietafora (vid. Memnon o Heracles). Com a nom 
que es refereix a pobles concrets també trobem paral.lels de la mateixa 
zona, com Helueticus, i d'aitres parts de l'imperi (vid. Galata). Aquests 
apel.latius, tal com hem pognt obmrvar (vid. Gaetulus), recordaven 
indigenes valents, forts i indomables. Nencicus, destacava, en sentit figurat, 
la forca i la vivacitat de l'animal, qualilats rriolt positives en un equus 
circensis. 
Destresa. Forca. 

NE[---] (defiio, doc. 234). 

NICEFORVS 

Niceforus (nom., vidre, doc. 38). 
Per Nicephoms lf per ph, vid. Delfus), de v~q$ápoq =el que aporta la 
victoria=,  vencedora, compost depenent de dos clements molt productius 
en aquest tipus de formació (vid. Denijiom i Callinicus). Fou epitet de 
déus i serví d'antroponim a emperadors; també és conegnt com a 
copomen (cf. Solin 1982. p. 125). Toynbee (1948, p. 28) i Saioinonson 
(1965, p. 87) el classificaren entre els noms de victoria, i Larnbertz (1913, 
p. 107) degí que iloava el cavail i l'auriga. Niceforus felicitava i'animai 
per haver aconseguit el gran premi (vid. Phosphorus) i alhora mostrava 
el desig dels individus dc bona sort. 
Expectatives. Victoria. 
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NICOLAVS 

Nicolao (abl., honoríf.,, doc. 178). 
De v~~oháv<,  compost per dos termes usats en aquest tipus de formació 
(vid. Niceforus i AaopÉ8wv). És un mot usat des d'un principi com 
antrophnim (cf. LGPN vol. 1 i 11, S.V.; Solin 1982, p. 117). Fricdlaender 
(1875, p. 3) l'anoti com a nom de persona; Toynbee (1948, p. 28) entre 
els noms de victbria. Es arriscat interpretar els mots pel sentit continyt 
en els temes d'un compost onomistic, perque no se sap fins a quin 
punt el parlant conekia el seu signiiicat. Potser es volia recordar 
loantroponim per comparanca o es pensava en la primera part del compost. 
És el que passa amb el nom de cavailApuleius; pero aquest a més al.ludek 
a la victoria del poble (entencnt poble oposat a cabdii). 
Expectatives. Victoria. 
Destresa. Guiatge. 

NICOMEDIS 

Nicomedis (noni., contorniats, docs. 119, 120). 
Per Nicomerles (i per e d'q, vid. Euginis). Coneyt  antroponim (cf. LGPN, 
vols. 1 i 11, S.V.; Kajanto 1963, p. 52; Solin 1971, p. 132; 1982, p. 218 
i 1366), compost per un segon terrne ~ q d q ~ ,  forma bastant fructífera 
en aquesta posició i sobretot per a antrophnims (vid. Ganymedes), amb 
VLKD (vid. Nicefon~s); es pot entendre sl'habil victoria=, en sentit general. 
Tal com he111 anotal per al nom de cavall Nicomedes, en donar aquest 
nom, potser no es conekia el significat etimologic exacte del mot, pero 
segiirament se'l relacionava arrib la victoria (akí l'anoti Toynbee 1948, 
p. 28) i amb persoriatges coneguti que duien aquest nom. 
Expectatives. Victoria. 

NILVS 

Nilus (nom., defixiones, docs. 212, 213, 214, 227). 
Era un dels rius més Uargs coneguts; origina iiegendes, i gracies a les 
seves aigües la terra d'Egipte fou fkrtil i rica, tal com creien els grecs 
(cf. Grimal, S.V.). Era considerat fill d'oceanus (vid. aquest). A I'onom~stica 
fou usat com a antroponim (cf. PLRE, vol. 1,  s.v.; Solin 1982, p. 649). 
A més de ser un nom geografic -així el classificaren Lambertz (1913, 
p. 108), Jeanneret (1917, p. 94) i Toynbee (1948, p. 29)- comporta una 



forta carrega sirnbolica. D'una banda, la terra que recorre és la mare 
deis obeliscs, i és un s'ofereix un  culte especial al Sol (vid. Heliodromus). 
D'una altra? la fluidesa i la iieugeresa de les aigües en davdar pot recordar 
la rapidesa de l'equm a I'arena. Per acabar, tot allb relacionat amb l'aigua 
evocava font de vida (vid. Frugifer): Ex igni, terra atque anima nascuntur 
et imbri recorda Isidor, Etym., 13, 10. 4, citant Lucreci, De rerum natura, 
1. 715. Nilus, com tots els noms de cavaUs que provenen d'hidronims, 
comporta u n  valor profiictic que compren el desig del propietari de 
propiciar la bona sort -amb sentit simbolic a partir de la rapidesa i de 
la productivitat de l'animal- i la victoria. 
Destresa. Rapidesa. 

NlpPov (ac., defixiones, docs. 200 x2). 
Per Nimbus (vid. Delmor). I\'irnbus est densitas nubis intempesta et obscura; 
et inde nimbus a nube. Sunt autem nimbi repentinae et praecipitespluuiae. 
Isidor, Etym., 13, 10. 3. Tal com anota Isidor, denomina ~núvol de pluja*, 
exafecs, a més tainbé designava el núvol que voltava els déus, znímbus 
o aureola. i la pluja en general. En sentit figurat, ~oratge.. Fou un mot 
usat sobretot a la poesia (vid. Noctiuagus). Lambertz (1913, p. 110) l'anota 
entre els noms abstractes sense cap reflexió. Nimbus descrivia en sentit 
metaforic l'actitud tempestuosa (vid. Imber) del c a v d  a la cursa, 
provocant, pels moviments exagerats, un eoratgen incontrolable a la recerca 
de la victoria. Podríein considerar tarnbé algún matís de protecció =divina. 
i alguna referencia al color obscur del cavaU. 
Aspecte. Color. 
Taranna. Indomabilitat. 

NITIDVS 

Nitid(o) (abl., honoríf., doc. 189), Nitido (abl., honoríf., doc. 178 x3, 
contorniat, doc. 122) i Nitidum (ac., defino, doc. 231 x3). 
.El que és esclatants, abrillant-, de l'adjectiu homonirn derivat pel s u f i  
-idus (vid. Floridus) de niteo. Usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, 
p. 232). Lambertz (1913, p. 112 i 113) el classifici entre els noms que 
lloaven el cavail. Nitidus descrivia en sentit simbllic la beilesa =res  
plendentn de I'animal (vid. Phoebus), pero alhora, delr matisos sernantics 
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de nileo es desprenen sentits suggerents que relacionen aquest nom de 
cavd  amb d'altres: es pot pensar amh un cavaii fertil (vid. Lucidus), 
laetus (vid. Hilarus), etc. Per la iluniinositat figurada, s'intentava expressar 
la superioritat de l'eyuus per sobre la resta. 
Aspecte. Color. 
(Afecte. Lloanp.) 

NOBILIS 

Nobile (abl., honoríf., doc. 178). 
De l'adjectiu homonim derivat de nosco, en sentit primitiu =coneguts, 
després -celebre, famós~ i tarnbé .de noble origen.. Fou forca usat a 
l'antroponímia sohretot entre esclaus i iliberts (cf. Kajanto 1965, p. 24, 
73 i 279). Nobilis lloava l'equus, com anota Lambertz (1913, p. 112), 
ja que pel motiu de la seva celehritat, en scntit figurat, hauria guanyat 
moltes curses (vid. Famosus). l'a~nbé es despren de la semintica del mot, 
un petit matís amb valor carismitic semblant al que hem ohsewat pcr 
al nom de cavd Generosus, a causa d'un siiposat origen -nobles, entes 
com a raca equina. 
Expectatives. Victoria. 
Origcn. 

NOCTIVAGVS 

Noctiuagus (nom., dehio,  doc. 225). 
Es un composi literari format, seguint el model grec, de dos termes f o r ~ a  
usats en aquesta posició (cf. Ernout-Meiüet, s.vv.), -el que erra en la 
nit-. Virgili, Aen., 10. 215-216, l'aplici al carro de la Uuua, Iamque dies 
caelo concesserat almaque c u r d  noctiuago Phoebe mdium pulsabat 
Olympum. És un mot que descriuria el temperament de l'animal; així 
el classificaren Lamhertz (1913, p. 113) i Jeanneret (1917, p. 92-93), 
traduint-lo aquest darrer coIn =qui court dans les champs pendant la nuit.. 
És suggestiu el conienatri sobre Pan que recull, al  final del segle III d.C., 
Nemesia, 3. 17: montiuaps Pan. Noctiuagus podria referir-se a un suposat, 
en sentit figurat, auriga o cava11 que formés part del carro de la U-una 
(vid. Phoebus). 
Taranna. 



NORICVS 

Norico (abl., honoríf., doc. 178). 
=De Noricum-, habitant o indígena de la zona situada sota el Danubius. 
Esta testimoniat corri a antropbnim (cf. Kajanto 1965, p. 204). 
Friedlaender (1875, p. 3), Lambertz (1913, p. 109) i Salomonson (1965, 
p. 87) el classificaren com a nom geogralic. Cesar, a De bello Gallico, 
1, 5 .  4, explica com els Helvecis, havent cremat cases i menjar, són rebuts 
pels noiici com amics. Aqiiests dos pobles liuitaren ferotges per la seva 
independencia i Khertat (vid. Helueticus). Des d'aquest punt de vista 
tarnhé podem pensar que en pronunciar o dir aquest mot com a nom 
de c a v d  es comparava, en sentit metafhric, les qualitats del cavaii amb 
les d'aquests pobles (vid. Neruicus). 
Origen. ~ t n i c .  

NOTATVS 

Notato (abl., honoríf., doc. 178). 
.El que té nota-, emarcat, assenyalat o distingitn, (de noto); nota denomina 
Einarca o signe. natural o =de ferro. sobre la pell, usat tarnbé en sentit 
figurat -taca, vergonya.. Lambertz (1913, p. 113) cl classifica entre els 
noms referits a taques al pkl. Toynbee (1948, p. 28) considera que 
denotava gloria, i l'inclogué entre els noms de victoria. Segurament, 
Notatus descrivia una particularitat física de l'equus, qiie el feia diferent 
a la rcsta. En segon terme, s'anota un matis de distinció en sentit simbblic. 
Aspecte. Taques. 
Afecte. Lloanca. 

NOVICIVS 

Nouiciu(m) (ac., defiio, doc. 224). 
eRecentm. I'ou usat com a cognomina (cf. Kajanto 1965, p. 289), tot sovint 
denominava els esclaus que entraven nous a la familia (vid. Pnmitiuus). 
El sufix -icus reforca nouus, afegint només un matís específic contextual 
com a remarca afectiva. Lainbertz (1913, p. 112) considera que es tractava 
d'un nom donat especialment quan el cavd  havia arribat de nou a la 
cavallerissa de corcers. Jeanneret (1917, p. 92), l'inclogué al gnip de 
noms que destavaven l'animal com a preferit del patró. Sembla que aquest 
tipus de noins de cavalls denominava l'equus pcr la circumstancia 



rnomentania d'arribar de anous a la quadra; és a dir, no era nascut 
d'eugues del possessor que li donava el nom. 
Origen. Familiar. 

NO[---] (mosaic, doc. 33). 

OCEANVS 

Oceano (abl., honoríf., docs. 178, 189), Oceanu(m) (ac., defiiones, docs. 
215, 219, 224, 235 x2) i Oceanus (nom., defiiones, docs. 225, 228). 
Fi de Gaia i Urano (vid. Nereus), era el primogenit dels Titans, germi 
de Tetis -la seva esposa- i Crono. Era pare de tots els rius (vid. Eridanus 
o H~ster), de les fonts i dels duen t s  (vid. Fontanus). En un principi 
era la personificació de I'aigua (vid. Nclus). Es testimoniat com a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 339). Friedlaender l'anoti com a nom d'home grec. 
Lambert~ (1913, p. 110), Jcanneret (1917, p. 95), Toynbee (1948, p. 
28), Balil (1962, p. 335 nota 249) i Salomonson (1965, p. 85) el 
classificaren entre els noms mitolbgics. Entre els noms de cavaiis és 
contínua la referincia a i'aigua (vid. Imber o Nimbus); aquesta, com un 
dels quatre eleiiients formadors de la terra (tots elis apareixen recordats 
en sentit siiiibblic o de forma directa entre els noms de cavaiis circencs, 
vid. Aether o Helios), dóna vida i fertilitat (vid. Frugifer). Igualment, no 
hem d'oblidar l'evocació constant i la comparanqa entre l'arena del circ 
i el mar (vid. Nauta). Oceanus representava la Corp i la rapidesa maxima 
dels grans rius comparable en sentit metaforic a la fúria i a l'impetuositat 
que necessilaven els cavalls a la cursa. 
Destresa. Rapidcsa. 

OCLOPECTA 
Oclopecta(m) (ac., defaiones, docs. 215, 216, 218: 222, 223, 224). 
Per oclopeta o pel grec ÓzAoz6rn>l5. L'únic paral.lel en llati és testunoniat 
a Petroni, Satiricó, 35, p a n  en descriure un banquet sobre les 
representacians dels sigues del zodíac hi ha diferents peces de menjar: 
super taurum bubulae f i s t n ~ m ,  ... super sagittarium oclopetam, ... En 
apestes, gairebé totes són aniirids que recorden els símbols dels signes. 
Sagittarius, normalinent, era representat per un centaure, a vegades alat. 
Segons Ernout-Meillet (cf. S.V.) oclopeta es tractava d'un mot obscur que 
denominava iin animal (ocell o pcix). Aguns estudiosos el consideraren 



un epitet del scorb- (cf. W. Heraeus, Die Sprache des Petronius und 
die Glossen, p. 263). Segons Gafiot (cf. s.v.) correspon a otopeta, 
d 'hon~njq ,  que apareix només a les Gloss. per auritw =el que té llargues 
oreiles~. En canvi, d'altres anoten oclopecta a ~ n b  un significat incert. 
Ernout (cf. a Petronius, Satiricon, ed. 1982, p. 31 nota 1) afirma que 
tots dos mots són de significat dubtós, i no el tradueix. Lambertz (1913, 
p. 109 nota l), classificant-lo con1 a nom d'animai, anota que potser es 
tractés d'octopeda -per dissimilació consonintica- que designa un tipus 
de calarriar amb vuit *potes=. Jeanneret (1917, p. 39-40) considera que 
octopecta, per dissimilació regressivap-p > t-p, corresponia a la transcripció 
compte del grec 6nAonatinq; jugador amb armes.. Aquest darrer k o t  
és testimoniat al segle 11 d.C. a l'astroleg Veti Valent (ed. W. Kroll, Berlin 
1908, p. 74, 1. 13) i, inés tard, a les Gloss. Ónkon~M< = annilusor. No 
obstant, Jcanneret (op.cit., p. 92) classifici el iuot entre els noms d'ocell 
perque sil se pourrait que le peuple comprenait ce nom comme Oclopeta 
-le corbeau~.. Potser, per la imatge recoiiida a Isidor, Etym., 12, 7. 43, 
sobre aquest ocell: hic prior in cadaueris oculum petit. J. André no inclou 
octopeta al lkxic Les noms d'oiseaux en Latin (París, 1967). Amb tot, 
és difícil concloure amb rotunditat el significat del mot, pero tant si 
es tracta del llatí oclopeta (a~nb repetició de la -c. a la síi.laba següent, 
fenomen freqüent en lestimonis de la ilengua parlada; cf. Bassols 1983, 
p. 236), com del grec óicñonaimqs, Oclopecta es referiria, en sentit figurat, 
en tots dos casos, a la rapidesa de l'animal. Per al primer, es podria 
entendre un sentit de color, si es tractés del acorb. (vid. Corax), pero, 
seria per etirnologia popular. Per ai segon, hi hauríem de destacar la 
destresa del -professional= en el joc de les armes. Perla cronologia relativa 
dels documents que tractem (les dehxiones on s'inscriu aquest norn daten 

del 400 d.C., vid. Delusor), el més possible es que estern davant del 
mot grec. 
Destresa. Rapidesa ? 
Aspecte. Color ? 

OIKOYMENH 

O l ~ o u ~ É v q  (nom., vidre, doc. 37). 
*El rnóns o ala terra habitada.. També es pot identificar ainb Gaia, 
concebuda després del Caos com elerrienl principal del cosmos (vid. 
Helios), i arrlb l'Helade. A la initologia, es casa amb Uranus (vid. Vranius), 



el seu propi fill, a ~ n b  qui t i npé  a Oceanus (vid. aquest); amb Pontus 
infanti Nereus (vid. aquest). És reserva inesgotable de vida, i era 
considerada inspiradora d'oracles fins i tot més segurs que els d'Apol.10 
(vid. Foebus). Per tant, cl nom que ens ocupa, per assimilació amb la 
Terra, atrauria, en senitit figurat, la prosperitat natural dels essers animats. 
La fertilitat (vid. Nilus) aporta abundancia i gnanys. 
Expectatives. Bons auguris. 

'Ohíjpuuoq (noin., defaio, doc. 210). 
Compost d'óAo- stot sencer, complet. i -xpuuo; eorm. Audoilent (1930, 
p. 126) el classifici entre els que descrivien una particularitat física o 
moral. Entre els noms de cavalis és freqüent el segon terme com a primer 
elerrierit de co~ripostos, així Chrysaspis o Chrysiphus. Chrysopolus (vid. 
aquest), gairebé sinbnim del que ens ocupa, descrivia un poltre d'or; 
'OAóxpuoo< es reieria a un cavaii ad'or sencern, ai.ludint potser al color 
del pel o, en sentit simbolic, al valor que i'animal com a cavaii vencedor 
representava per al seu propietari. Igualment, se suggereix la resplendor 
que aquest podria produir, remarcant així la superioritat d'aquest eyuus 
per sobre la resta (vid. Lwidus). 
Aspecte. Color. 

'OAupiovi~  (nom., defixio, doc. 194), 'OAup.ziovl~q (ac., dejkones, docs. 
195, 196) i 'Oh[..]xiovi~q (nom.. defixio, doc. 197). 
Compost per dos elements usuals en apestes posicions, d h w ~ i o  
d'Olínipia. (vid. Olympius) i -v i~q  =victoria- (vid. Callinicus), descriu la 
victoria per excel.lencia =victoria a Olímpia*. Per a Lambertz (1913, p. 
106), Toynbee (1948, p. 28) i Saiomonson (1965, p. 87) era un nom 
de victoria. Co~n el norn de cavaii anterior, segurainent es tracta d'una 
euga, i per tant podem entendre el mot com el fernení d"OAipidvi~o;, 
així doncs =vencedora a Olímpia*. Es un dels noms de cavalis circencs 
que més cirrega profiictica despren, en tant que desitjava que l'animai 
que duia aquest apel.latiu aportés la victoria. Es lioava l'euga perque 
s'hi confiava, era digna de vencer a Oiímpia. 
Expectatives. Victoria. Bons auguris. 
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Olypio (abl., mosaic, doc. 1). 
D'Ohmpus, indígena o originari =de l'olimp, =Olímpic-. Amb aquest mot 
s'esti recordant l'indret geogrific i el diví. Per tant, el nom iioava el 
cava11 perquk era digne d'assimilar-se als déus de l'olimp, essent en sentit 
f iyra t ,  per l'apel4atiu que duia, un d'ells. Olympius era epítet dels déus 
i sobretot de Zeus anomenat només així (vid. Fulminator). El nom de 
cavaU, en sentit figurat, serviria (vid. Inhumanus) d'amulet protector i 
augural, en tant que denominan1 l'equus =d'origen= de la .familias dels 
déus s'esperava -met&ricament- que s'assemblés i obtingués les 
mateixes quditats i destresa. 
Origen. Din. 
(Expectatives. Bons auguris.) 

Omnipot/e]w (nom., defiziones, doc. 199). 
Compost literari (vid. Noctiuagus) per imitació del grec nayríphtwp, .el 
que tot ho pot., és usat principdment corn epítet de Júpiter (vid. 
OSmpius); igualment serví per qudificar dtres déus (cf. ThLL, s.v.). ES 

un rnot qne desborda en prepotencia i poder absolut sobre i'esdevenir, 
a més d'evocar, corn anota Jeanneret (1917, p. 91), forca, gloria i 
superioritat, deseinbocant mitjancant la Noanca, com afirma Lambertz 
(1913, p. 107), en una forta carrega de victoria (vid. Pancratius). 
Omnipotens, a més de ser amulet protector, desprkn vivor positiva 
assimilable a Multiuolus (vid. aquest), i, com Pantaracus (vid. aquest), 
esta per sobre de tot i tot ho governa (vid. Cos.phueus), esdevenia superior 
a la resta. Podríem aventiirar, fins i tot, que en sentit simbolic, seria 
un cavd  que sduria les regnes., dirigiria els altres cavalls, t d  com feia 
el finalis esquerra (vid. Frenalius). En sentit metafbric, també es des- 
prendria, en segon terrne, un  lleiiger valor carismatic 
Destresa. Guiatge. 
Expectatives. Bons anguris. 

OPIErn 

'OPLEYGE(~) (ac., defczio, doc. 203 x2). 
Per 0rien.í (vid. Delisor) =l'Orient=; en sentit generic, sorient. i també 
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els indígenes d'aquesta part de la =terras. Principalment pero, se'l relaciona 
amb el Sol, tant com adjectiu com substantivitaant-lo; així Virgili, Georg. 
1. 250: nosque ubiprimus equis Oriem adjlanit anhelis / illic sera rubem 
accendit lumina Vesper. Existí com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 
358). Lambertz (1913, p.110) l'anoti cntre noms com Helios o Exoriem. 
Pe1 sentit propi del participi d'orior, oriem -el que s'aixeca-, desvctlla 
la relació positiva que U i a  la Uum solar amb la feciinditat (vid. Lucim). 
Es un nom de c a v d  que a més de recordar les regions exotiques i 
ilunyanes d'orient (vid. Magurius o lndus), recorda l'astre rei regidor i 
protector dels espectacles circencs (vid. Sol). 
Afcctc. Lloanca ? 
Destresa ? 

"Opuaros (nom., defiio, doc. 195). 
Potser, per ursatus (o per u, és freqüent en documents d'epoca tardana; 
cf. Vaananen 1982, *54; Grandgent-Moll 1991, p. 140, '208) o per 
hortatus (amb dissimilació regressiva de la dental sorda). La majoria de 
noms de cavalls testimoniats a la dejxio on trobem aquest nom estan 
transcrits del ilatí, és molt possible que el qne ens ocupa també ho estigui 
(vid. Cupido). Vrsatus pot correspondre a una nova forrnació tardana 
a partir dlursus/ ursa sós, ossan amb el morfema -to-> ato- (vid. Armatus) 
(formador de noins abstractes, pero que determina possessió o materia). 
Malgrat no sigui recoilit perla literatura, ursutus ~d 'ó s -  (de color o forma, 
o forca) podria haver estat usa1 segurament en la Uengua parlada (vid. 
Emuperator i Atquesitor), tal com mostra el seu deriva1 Vrsatius, usat 
com a antroponim (cf. Kajanto 1965, p. 329). Hortatus (d'hortor) *el 
que robas, és testimoniat com a antroponim a Africa (CIL VIII, 15768). 
Tenir un íinic testimoni i en la grafia que es troba dificulta la tasca 
de decidir si es tracta d'un o altre mot. No obstant, per les caracte- 
rístiques fonhtiques del documcnt, sembla més probable que corres- 
pongui a Vrsatus dcfinint el c a v d  per comparació al color o potser a 
la forca poderosa d'aquest ~namífer. Si es tractés d'Hortatus -ens 
sembla menys probable- es referiria a la velocitat de l'animal (vid. 
Latro). 
Destresa. Foqa ? 
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OSS[---] (abl.? honoríf., doc. 177). 

Ossleo---?], les possibilitats de desenvolupament són moltes. 

OUahÉnt (ac., defwcio, doc. 201 x2). 
Per Vakm (vid. Eaimius) .el que esti bé= (de ualeo; vid. Praeualem): 
s'usi com adjectiu amb sentit de ~furt ,  vigorós*, =energic, eficap, reierit 
principalment a l'estat físic, perb per extensió pren un matís global. També 
és testimoniat com antroponim (cf. Icajanto 1965, p. 247; Mandouze 1982, 
s.v.). Lambertz (1913, p. 113) l'anoti entre els noms que iioaven el cava ,  
Toynbee (1948, p. 27) entre els de caracteristiques físiques. Valens 
denorninaria el cavall pel seu estat general correcte pera un equus circemis 
ainb totes les quaiitats necessiries. 
Destresa. Forca. 

Oú~n&rov (ac., defwcio, docs. 200 x2, 204 x2). 
Per Vittatus (vid. Eximius), saquell que porta o vesteix ui t ta~,  sdecorat 
amb la uitta.. La uitta cra una cinta decorada que servia per liigar o 
agrupar els cabeils, usat per dones Iliures, perb tarnbé, utilitzada per a 
la decoració dels cavalls circencs. Podem observar aquesta cinta gruixuda 
al centre amb dos cordons iriés priins als extrerns als mosaics circencs 
de Barcelona (doc. 28) o al dels paiafreners de Susa (doc. 8). Com a 
c o p m e n  és testimoniat una vegada (cf. Kajanto 1965, p. 346). Lambertz 
(1913, p. 107) i'anota com a nom de victoria que donava bona sort; 
igualment Toynbee (1948, p. 28) afegint que suggereix la decoració dels 
victoriosos. Vittatw denominava, per metonímia, el cavd  dc cursa, 
especialista en el jou, preparat per sortir a l'arena, que a més de dur 
una palma, es guarnia amb la uitta. També es podria descriure una marca 
de color a la cua del cavall. 
Expectatives. Bons auguris. Victoria. 
Aspecte. Taques. 

PAC (tessera de plom, doc. 147). 

Les possibilitats són molt amplies. Podem pensar en Pactolus pel pard.le1 
onomistic cquí conegut (vid. acpest), pero també en Pacatus o en 
Puc$ciils, lectures proposades per Rostovzev (1903, p. Y9 i 108). 
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Saiomonson (1965, p. 83) anota per aquest testirnoni Pac($cus). A més 
se suinen els antropbnims que corriencen per aquestes lletres que 
apareixen als corpora. 
Nom abreujat. 

PACTOLVS 

Paclolo (abl., manecs de ganivet, docs. 69, 70). 
De nairzoA.65, nom d'un déu riu de Lydia, afluent de l'Hermos, pel qual 
baixava sorra d'or (vid. Tagus), tal com ho recorda Virgili, Aen., 10. 142: 
... Pactolusyue inrigat auro. A Roma és testiinoniat com antroponim 
d'esclau (cf. Solin 1982, p. 645). Com a nom de cavali, a més d'evocar, 
en sentit metafbric la rapidesa i la lleugeresa per la fluidesa de les aigües 
(vid. Fontanus), es relacionava ainb els noms de brillantor danrada (vid. 
Chrysippus). 
Dcstresa. Rapidesa. 

L'a9onc (ac., defrrio, doc. 203). 
*El que jugas (de nalco). Per a Toynbee (1948, p. 28), traduint-lo per 
-sport., és un epítet juganer. Fou poc usat com antropbnirn (cf. LGPN, 
VOL 1, S.V.). Lambertz (1913, p. 113) anota que descrivia l'actitud de 
l'animai. Com a apel.latiu d'egu~~s circemis, a més del valor afectiu per 
tractar-se d'un animal rnolt apreciat pel propietari (vid. Alumnus o 
i'uerina), hi ha dos matisos que ressalten. D'una banda, descriuria les 
actituds alegres i disteses de l'animal (vid. Gelos), pero de l'altra destacaria 
la destresa, en sentit figurat, d'un ésser dedicat ai joc, a la cursa (vid. 
Aleator). 
Taranna. 

Palladio (abl., rriiriec de ganivet, doc. 68, honoríf., doc. 178). 
Derivat pel S& -lo</-ius (vid. Euentius i Fortunius) de Pallas, -adis/- 
ados, ja utilitzat com adjectiu al Ikxic corriíi liatí palladius, a, -um =de 
Pailas., .savi=, shibil.. A l'antroponímia grega i iiatina fou un nom molt 
fnictífer, considerant-se un cognomen molt arrelat (cf. Kajanto 1965, p. 
115; Solin 1982, p. 272). Seguranient per aquest inotiu, Lambertz (1913, 
p. 114) el classifici entre els noms de persones. Pal.las Atena era la 
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deessa de la guerra, pero també la de la raó. Els seus atributs són el 
casc (vid. Cassidatus) la Ilanca i l'hgida (vid. Aegis). Un cavall anomenat 
Palladias obtiridria. en sentit simbolic, la protecció de la divinitat, 
adquirint tots els atributs i les qualitats d'aquesta (vid. Olympius). 
Esdevindria liavors invencible, fort i enginyós com Atena. 1, a més, si 
(recordem la veneració al palladium) l'equus mateix es convertiria en 
una ofrena a la divinitat (vid. Votalis). 
Origen. Divi. 
(Destresa. Agilitat.) 

PALMATVS 

Palmat(o) (abl., honoríf.. doc. 177), Palmato (abl., honoríf., doc. 178), 
[..]lmatus (noiri., funer., doc. 182) i IIañp4zov (ac., defucio, doc. 208). 
De palma, símbol de la victoria pcr excel.l&ncia, palmatus 'qui porta 
palma. o evestit amb palma.. A la iconografia, és ficil reconiixer els 
cavaiis vencedors precisament per la palma que duen al front; quan un 
auriga vencia, a més d'nna corona: se l i  donava una palma, així com 
a tot atleta vencedor. Fou usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 
353). Lambertz (1913, p. 1.07), Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179) 
i Balil (196'2, p. 335, nota 239), el classificaren entrc els noms de victoria. 
Palmatus, en sentit iigurat, esdevenia, amb escreix, el cavall de la victoria, 
aportant una forta carrega profilactica pel desig d'atraure la bona sort 
(vid. Laureatus). A més, representaria l'equus engalanat i preparat 
especialinent per participar a una cursa (vid. Vittatus). 
Expectatives. Victoria. Bons auguris. 

PALVMB 

Palumb(a, e, +) (abl., honoríf., doc. 177). 
aColoinm, riiigratori i més gran que el columbus, es liiga amb el grec 
n.fA~~a, denominant l'animai pel seu color, -gris, =gris blaun (cf. André 
1967. s.v.). Com a nom de cavall, a rriés de referir-se, en sentit inetaforic, 
a la rapidesa del cavaii per ser un volador (vid. Volucer) i, en un segon 
terme a la docilitat (vid. Passer), descrivia l'aninial pel color del phl. 
Aspecte. Color. 
Taranna. Docilitat. 
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PANCHATES 

Panchates, Panchaten (nom., x4, ac., prosa, doc. 239). 
Hipax, ~d'uri hipotetic compost *nay~arflg -el qne desitja totes les coses*? 
En tal cas, seria format per un primer terme nav- ben conegut en aquesta 
posició, tant al lexic comú com a l'antroponimia (vid. Panoptis), i per 
un segon terme no testimoniat en aquesta posició (pero no impossible, 
vid. Bates i Lenobatis) -Xaqh de xarcw =desiijar=. Entre els noms de 
cavails coneixem un pard.le1 identic, de formació Uatina: Multiuolus (vid. 
aquest). D'altra banda, jes podria pensar també en una forma cormpte 
d: iraylípanj~ -el que tot ho pot. (vid. Pancratius)? En la primera 
possibilitat Panchutes es referiria al scaricter= de l'animal, i en la darrera 
s'hauria intentat propiciar, en sentit siinbolic, la bona so& a la cursa, 
al.ludint, en segon terme, a les bptimes característiques fisiques del cavail. 
Taranni ? 
Expectatives. Bons auguris ? 

PANCRATIVS 

Prancatiu(mj (ac., defmio, doc. 215), Pancratiu(mj (ac., dejinones, docs. 
218, 222, 223, 224). [Pancrati]u(mj (ac., defixio, doc. 216) i Pran- 
[catiu---] (ac.?, defixio, doc. 221). 
Deriva1 tarda, des de Pancrates, pel S& -aog/-ius de naylípcmf~ =cl que 
tot ho pot o ho venp (compost possessiu per nav- dot. i  paro; sforca. 
física que permet triomfar, *victoria, poder, sobiraniam). Fou usat a 
l'antroponimia des del s. 11 fins al vi d.C. (cf. Kajanto 1963, p. 83; Solin 
1982, p. 667 i 1305; Mandouze S.V.). D'aJtra banda, pancratius 
denominava els atletes que, dedicats al pancratium, coinbinaven la Uuita 
i el pugilat. Salornorisun (1965, p. 87), el classifica entre els d'activitats 
humanes. Lainbertz (1913, p. 107) i Jeanneret (1917, p. 92) l'anotaren 
com a nom de victoria, amb Iloanca al cavall i gloriosa superioritat que 
donava bona sort. Pancratius atorgava al  cavall, en sentit metafbric, les 
qualitats físiqucs i la destresa en la lluita evocant el desig de victoria. 
Destresa. Forca. 

Panhorm(itano) (abl., honoríf., doc. 177). 
.De Panhormus. l'actual Palerm (Sicília), i també era el nom d'un port 
de Creta, d'un de Samos, d'un de Tricia i d'un d'Achaia. Per l'únic 
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testirnoni que tenim d'aquest nom de cava11 es pot afirmar que 
Panhorm(itanus) no correspon a I'origo real de I'animal ja que tal com 
diu el document aquest animal era d'origen africi: PANHON(itano) 
AF(ro) . Cal suposar dones una referencia simbblica, a les qualitats físiques 
de l'animal o bé a un desig o gust per recordar tal localitat (vid. Gaetillus). 
Origen. ~ t n i c .  

Pamptis (nom., contomiat, doc. 109). 
De n a v ó q g  .el que tot ho veu= (per a I'última vocal, vid. Lenobatis), 
coinpost de dos termes molt productius en aquest tipus de formació (vid. 
Pancratius i Pyropus). Usat al 16xic comú, alguna vegada, per qualificar 
Zeus (cf. LiddeU-Scott, s.v.). ilav- ctot* ofereix a -omqs. de hwna  ~veures, 
el domini =visual= il.limitat, tant real com irnaginari. Panoptis atorgava 
al cavd,  en sentit figurat, el poder de dominar-ho tot (vid. Omnipotens). 
Mostrava, com apel4atiu profilactic, el desig de i'individu, que esperava 
que l'equus fos habil i destre a l'arena. 
Destresa. 

PANTARCVS 

Pantaracus (nom., mosaic, doc. 29) i Pantarcus (nom., mosaic; doc. 17). 
Pantaracm per Pantarcus (anlb vocal anaptíctica d'identic tírnbre a les 
altres vocals, tal com es podia esperar, per facilitar la pronúncia; vid. 
Pyiripinus) dc namap~q5  (amb canvi de vocalisme flexiu) =el que té el 
poder de tots, =el que tot ha  protegeix. o .el cabdill., o de namapxds 
(si s'ohlidaren de marcar l'aspiració, vid. Crisaspis) se1 que tot ho governa.. 
Si observein cí mosaic on apareix Pantaracus, coinprovem que per a 
Patinicus (vid. aquest) fóra possible que tampoc no es marqués l'aspiració. 
Potser, es tractaria doncs del mot grec namap~ó5, descrivint, en sentit 
figurat, el c a v d  com a guia de la quadriga, amb el desig que dominés 
i vencés a la cursa. 
Destresa. Guiatge. 

n a p á u ~ ~ t ~ ~ ,  ihp[á]umov (ac., defwio, doc. 201). 
Parasitus, préstec del grec, fou usat especialmcnt com a terme de la 
comedia. Del sentit de napáuiros que expressava aaquell qui menja en 
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tanles d'altris, el ilati I'adopti com .invitat. i també com zparisitn, pero 
sobretot era el norri d'un tipus d'actor cbmic, d'un mim pcrtanyent a 
un gremi o agrupació d'individus consagrada a Phoebus (vid. Foebus i 
Lupercus), al qual pertanyia un tal Latinus recordat per Marcial, 9, 28. 
9. Segurament, arpest darrer sentit era el més estes, ates que la majoria 
de noms de cavalls de la defuio on és testimoniat Parasitus són entesos 
en liati malgrat s'anotin en grafia grega (vid. Delusor o Eximius). Lambertz 
(1913. p. 112) el classifici coin a noin afectiu. Toynbee (1948, p. 28; 
1973, p. 179) opina que es tractava d'un insult d'estima. Parasitus, podria 
expresar cl valor d'estima del possessor, pero principalment descriuria 
l'actitud o el carisma especial de i'animal que el diferenciava de la resta. 
Seria, a més, en sentit simbblic, dedicat a Phoebus (vid. Laureatus), déu 
portador del carro del Sol. 
Taranna. 
Destresa. Agilitat ? 

PARATVS 

Part~lo (abl., honoríf., docs. 177, 178, funer., doc. 180), Paratu(m) (ac.. 
defixiorws, docs. 215, 219, 224, 235 x4) i ii'apámv (ac., defuiones, docs. 
200, 201). 
~Disposat, preparat a= (de paro); fou un adjectiu forca usat al lkxic comú. 
Apareix amb freqüencia com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 260). 
Per a Lambertz (1913, p. 107) era un nom de victoria i Iloanca; per 
a Jeanneret (1917, p. 91) a més expressava superioritat; Toynbee (1948, 
p. 27) considera que es rcferia a una qualitat .psíquica. de I'equus. En 
sentit generic, Paratus descrivia un cavail a punt, ben equipat (vid. 
Ewtolus) per a la cursa, arnb lotes les qiialitats necessaries. En sentit 
positiu i &solut, tal com marca el significat de I'arrel (cf. Ernout-Meillet, 
S.V.), es rcferia a i'estat global de I'eyuus, a l'actitud i a la disposició. 
Aspcctc. 
Destresa. 

PARDVS 

Pardo (&l., honoríf., doc. 177), Purdu(m) (ac., defixiones, docs. 224, 
235 x2), i ii'ápdov (ac., defuiones, docs. 200 x2, 204, 205 x2, 206 x2). 
El grec nápdos és una forma tardana testimoniada a Elii (s. 11-111) De 
natura animalium, 1. 31, segurament prcsa del llati pardus (cf. Ernout- 



MeiUet, s.v.) el qual sembla alhora sorgit des del grec -mot d'origen 
oriental (cf. Chantraine, s.v.)- nap8áhy .pantera, lleopardm. A l'antropo- 
nímia fou forca usat (cf. Kajanto 1963, p. 64; 1965, p. 328). És molt 
possible que els testimouis grecs que tenim d'aquest nom de cavali 
transcriguin el &tí (vid. Delusor o Eximius). El ileopard és ~nolt rapid 
en atrapar la presa, com tots els felins (vid. Lynceus), tant com -salvant 
les distancies- Latro, i té el pkl a taques com Gemmatus. Iláp8oq apareix 
també per aclapejatn, com un iieopard (cf. Chantraine, s.v.). En sentit 
metafbric, l'equus s'assimilaria i prendria les qualitats del Ueopard 
esdevindria salvatge, fcrotge, indomable. Aquest valor caracteriolbgic, 
caldria subjugar-lo al  sentit principal de l7apel.latiu. Pardus descrivia el 
cavaii pel pel a taques. 
Aspecte. Saques. 

PASSER 

Passer(e, -ino) (abl., honoríf., doc. 177 x3). 
*Pardal=, hen conegut pels versos de Catul2 i 3, per exemple, caml'oceliet 
amb qui jugava la seva estimada Lesbia; sembla que es referia en general 
als oceils de petit tamany (cf. André 1967, p. 120). Fou forca usat com 
a nom de persona (d. Kajanto 1965, p. 331). Com apeldatiu equí, hem 
d'entendre'l amb un valor afectiu més accentuat que en la resta de noms 
de cavds (vid. Alumnus). flem de recordar també que denomina un 
animal alat (vid. Palumb(a, -es, -m)). Passer, en sentit metafbric, 
representaria l'actitud delicada, agil, liisquívola i juganera de ]'animal. 
Taranni. Docilitat. 
Destresa. Agilitat. 

PASSERINVS 

Passarino (abl., honoríf., doc. 178), Passerino (Al., funer., doc. 185), 
Passennus (noin., epigrama, doc. 242), Passerinum (ac., epigrama, doc. 
244) i Passer(e, -ino) (vid. Passer). 
Diminutiu de passer (vid. aquest) pel sufix -inus (vid. Alurnninus), és 
testimoniat també com a noni de persona (cf. Kajanto 1965, p. 331). 
Per a Toynbee (1948, p. 27) es referia sobretot a una qualitat física. 
Lambertz (1913, 109) el classifici entre els noms d'animals. Passerinus 
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a més de descriure I'actitud de l'equus comportava una forta cirrega 
afectiva de I'individu envers l'animai. 
Taranni. Docilitat. 
Destresa. Agilitat. 

PATINICVS 

Patinicus (nom., mosaic, doc. 29). 
-El que experimenta la victoria=, compost tarda de nova formació (vid. 
Lenobatis) per dos elements d'origen grec; per -nicus de -viiros, el segon 
ja usat a l'onomastica equina (vid. Callinkus), i per Pati- el primer, que 
respon -tal con1 dcfensem- a za81-. Laurier (1887, p. 239-240) pensa 
en ndzos =cainív, substantiu no conegut com a segon element de 
compostos. A GIL 11, 6180, es proposi la lcctura nauc, potser basant- 
se en el sentit semantic i en paral.lels onomastics. (Pasinicus apareix com 
a antroponim tant en grec com en Uatí; cf. Solin 1982, p. 135). Al mosaic 
on s9anota Palinicus, encara ami es conserven totes les tessellue in situ 
d'aqiiest nom des del mateix moment de la trobaila, tai com mostra el 
primer dibuix a aquarel4a p d i c a t  per Lafuente (1877, p. 90) un any 
després de la descoberta, malgrat reproduir Patynicus. La possibilitat que 
ens sembla més plaussible, és que es tracti de la transcripció de naOi- 
(de ndOo;), molt productiu en aquest tipus de formació (cf. Chantraine, 
s.v. ndop).  amb omissió de I'aspiració freqüent (cf. Vaananen 1982, *102) 
i amb vocalisine -i- per facilitar la proníincia. El mosaic on apareix aquest 
norn resuineix en quatre seqüencies el que pot passar a l'arena, 
corroborant les imatges a partir de les inscripcions (vid. Eu plium). Si 
observem I'escena de la quadriga de Calimorfcls, l'auriga dc -bella forma., 
dirigida pel funalis esquerra Patinici~s, coinprovem que és la que arriba 
en priiner Uoc (cf. Darder 1993-94, nota 11). Així doncs, la iconografia 
immediata del noIu que eus ocupa coníirma, d'aquesta manera. el sentit 
del mot com la transcripció de naOivlirog, =el que experimenta la victoria., 
és a dir ~ c l  vencedor.. 
Expectatives. Victoria. 

PATRICIVS 

Patriciw (nom., r~iosaic, doc. 6),  Patricium (x2) i Patriciou (ac., defiio, 
doc. 231) i I l a p l [ ~ ~ o ~ ]  (ac., &&o, doc. 210). 
.De pare nobles, a més, Patricii inde uocati sunt, pro eo quod sicut patres 



jiliis, ita prouideant reipublicao els descrivia Isidor, Etym., 9, 3. 25; a 
partir de Constantí. fou un terme usat com a títol honorífic, tal com 
indica Sidoni Apol.linar, 2. 90. Com antroponim apareix fins a epoca 
tardana (cf. Kajanto 1965, p. 313; PLRE, vol. 1, s.v.; Mandouze, S.V.). 
Per a Lambertz (1913, p. 112) era un norn que iioava el cavaii. Jeanneret 
(1917, p. 90) considerava que es referia a l'actitud. Per a Toynbee (1948, 
p. 28 i 32) destacava sobretot i'-estatus. social, i el traduí per .noble.. 
Patricius es referia a l'origen de l'animal (vid. Nouicius i Nobilis). Amb 
valor secundari, definia l'actitud o destresa de l'equus, en tenir poder 
decisori sobre la resta de la factio (vid. Patronus). 
Origen. Familiar 
Destresa. 

PATRONVS 

Patrono (abl., honoríf., doc. 178). 
~Patró, protector.. Per a Lambertz (1913, p. 111) era un nom quc oferia 
protecció en cl dia de la cursa. Toynbee (1948, p. 29) I'anota entre els 
norns d'activitats humanes. Patronus, com un gran nombre de noms de 
cavaiis (vid. Cosphaeus) destacaria, en sentit figurat, la superioritat, en 
poder de decisió (vid. ludex) i protecció (vid. Adsertor) sobre la resta 
d'eqi~i de la quadriga, esdevenint el guia, el fumlis (vid. Frenalius) 
d'aquesta. 
Destresa. Guiatge. 

PECIOLVS 

Peciolus (nom., dejziones, docs. 229, 230). 
És un mot, ticnic i rar, testimoniat des d'Afrani (s. ir d.C.), derivat 
possibleinent de pes, dis  pel sufii diminutin -olus, =peu petitm, epetit 
iinglots (també dcnoniinava el =peciols, part N& estreta de la fulla)(cf. 
Ernout-Meillet, S.V.). Lambertz (1913, p. 114) no comenta el seu significat. 
Jeanneret (1917, p. 91) creia que es tractava d'una corrupció popular 
del mot grec n o r i r m  ebigarrat, clapejat.. Per corrupció o errors grafics 
també podriem pensar en Speciosus, o en un diminntiu del gentilici etrusc 
Peccio (cf. Kajanto 1965, p. 164), pcro ens sembla que no cal cercar 
justificació en cap canvi fonktic. Els dos testimonis d'aqueit nom estan 
inscrits sense cap variant entre eiis. Peciolus devia descriure la forma 



de les p e d e s  del cavall, que potser eren excepcionaiment petites. No 
obstant, tambi es pot pensar que expressava, per metonimia i en sentit 
figurat, la ileugeresa i, per extensió, la rapidesa de l'animal a la cursa 
(vid. Aeripes, Acrracle o Achillis). 
Aspecte. 
Destresa. Rapidesa. 

PECVLIARIS 

Peculiare (abl., honoríf., doc. 178), Pecul[---] (honoríf., doc. 177). (Vegeu 
Pecu1iari.s a la UisLa de noms dubtosos.) 
~Especiai, extraordinaria, de peculium, arnb aquest seritit l'utilitzaren 
Suetoni, Vitellius, 4, i Justí, Ifistonae Philippicae, 36, 4. 3, autors 
contemporanis dels docuiuents que ens ocupen (rnitjan s. 11 d.c.). Fou 
usat iguaiment com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 289). Lambertz 
(1913, p. 113) L'associi amb norns de cavaUs com Eminens. Peculiaris 
descrivia un cavall diferent a la resta, arnb apersonalitat- propia, arnb 
particularitats distintives. 
Afecte. Lloanp. 

PEGASVS 

i Pegasus (nom., rriosaic, doc. 7, disc de gres, doc. 53, contorniat, 
doc. 122, funer., doc. 179), Pegnso (abl., honoríf., doc. 177 x2). 
És el rriitic cavaii aial, nascut de Medusa (vid. Perseus i lason) que portava 
el raig de Zeiis. És un mot d'etimologia obscura; segurament per 
etimologia popular se'l relacionava anlb nflyll ~fonta, per la relació de 
l'animal amb les aigües (cf. Fontanus o Castalius), pero tarnbé pot tractar- 
se d'un derivat de qyó; sforta (cf. Chantraine, S.U.). Pegasus evocaria, 
en sentit f iurat ,  la rapidesa del cavall aiat. 
Destresa. Rapidesa. 

PELOPS 

i'elops (nom., mosaics, docs. 28, 30, defixiones, docs. 212, 213, 214, 
233). 
Era el nom del ii de Tintai, amat per Posidó i coper seu (vid. 
Ganymedes); robava, per ordre del seu pare, nhctar i ambrosia per donar- 
los als rnortais. En ser expulsat de I'Olimp, Posidó li regala cavds alats 



(vid. Helios) i amb aqucsts se li atribuek l'origen dels jocs olímpics que 
després reactiva Ileracles (vid. aquest). 
Destresa. Rapidesa. 

PELORVS 

Peloro, Pelorus, Pelore (abl., nom. x2, voc., prosa, doc. 239 x4). 
De nÉAopo5, sgegant., -prodigiós.; Pelorum era el nom d'un promontori 
de Sicilia, a l'est, el que esta rnés a prop de la Península Itilica. Pelorus 
es referia, segiirament, a la grandiria (més gran que la resta, vid. Altus) 
del cavail. Doncs, tal com remarca Sili Itdic, Punica, 16. 364-365, era 
un equus originan de la Lusitania, campis Vettonum (vid. Zephyrus), i 
no de Sicilia. D'altra banda, cal descartar el sentit despectiu del mot 
grec, -monstrilósn, ja que el mateix autor descrivia l'equus com: At docilis 
freni ... (16. 359); i, en canvi, sí que afirinava que era un c a v d  fort: 
Insignis multa ceruice ... (16. 362). 
Aspecte. Alcada. 

PENNA 

Penna (nom., contomiats. docs. 116, 117). 
=Plunia, ala., i per extensió =la ploma d'una fletxan i la mateixa fletxa 
(cf. Ernout-Meiilet, s.v.). Toynbee (1948, p. 27; 1973, p. 178) traduint 
Feather eploma, o pes ploma. l'anota entre els noms d'agilitat. Per 
metonír~lia, Penna, *allo que servek per volar*, designava, en sentit 
simbblic, el cavail alat (vid. Icarus o Pegasus). 
Destresa. Rapidesa. 

PERCVSSOR 

Percussore(m) (ac., defaiones, docs. 224, 235). 
En sentit literal (de percutio), qaqueil qui travessa pegant. o .aquel1 qui 
pega o sacseja*, també *assassí=. Per a Lambertz (1913, p. 112), era un 
nom de professió horrible. Toynbee (1948, p. 28) l'anoti entre els noms 
de victoria que crida al trioiuf per davant als altres rivals. Jeanneret (1917, 
p. 92-93) afirma que descrivia el temperament de l'animal. Percussor 
descriuria aquell c a v d  que colpejava, és a dir, que es destacava 
especialment pels bitzacs que -suposadament- efectuava amb continuitat, 
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inostrant, potser, un lemperament agressiu o simplement remarcant la 
particularitat auditiva provocada pels unglots quau corria, tal com mostra 
Virgili, Aen., 8. 596, ... it clamor, et agmine jacto/ quadrupedanteputrem 
sonitu quatit ungula campum. Pero, sempre en segon Iloc, podríem pensar 
que repercutia en benefici propi a la cursa, gracies a la fúria que retenia. 
Taranni. 

Perdice (abl., honoríf., doc. 178). 
Préstec del grec nÉpbi5 eperdiu., s'ha intentat relacionar amb el verb 
nip80pai =petar, espetegar-, pel soroll que fa aquest ocell en prendre el 
vol (cf. André 1967, S.V.). A la Península Italica hi havia dos tipus de 
perdiu una petita i gris i I'altra amb potes i bec vermells. Perdix, per 
a un cavaii circenc, podria referir-se al color del seu pel (vid. Corax), 
o al acaricter. dbcil de l'animal (vid. Palumb(a, es, -us)). 
Taranna. Docilitat. 
Aspecte. Color. 

PERSEVS 

Perseus (nom., placa d'ivori, doc. 51). 
Denomina un jove d'extraordinaria beilesa i de gran valor (vid. Achillis), 
f i i  de Zeus i Danae. Per aiiiberar la seva inare del desig del tira Polidectes 
mata Medusa (vid. Pegasus) amb l'ajuda d'Atena (vid. Palladius) i Hermes. 
Era un dels avantpassatr directes d'Heracles (vid. aquest). També era 
el nom d'uu oceil (cf. André 1967, s.v.) i d'un pek. Perseus Uoava, en 
sentit metafiiric, el c a v d  que duia aquest apel.latiu per la seva bellesa 
i extraoridiniria hahilitat en aconseguir la victbria. 
Aspecte. Beiiesa. 
Destresa. 

Il¿pnva< (uom., prosa, doc. 246). 
Per pertinax q u i  dura niolt temps~, cconstant, pertinent, tenac, obstinat-. 
A l'antroponimia fou usat tambe forca com a cognomen (cf. Kajanto 1965, 
p. 259). Per a Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179), que el tradui per 
ew-ill-to-uictoryx, era un nom de victoria, de triomf. En sentit generic. 
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Pertinaz descrivia l'actitud de l'equus constant i implacable per naturalesa 
(vid. Petulans). En segon terrrie, es podria interpretar en funció de la 
victoria, per la perseverancia en aconseguir-la. 
Taranni. 

PETVLANS 

Petulante (abl., honoríf., doc. 178). 
=Impetuós, vivac- del suposat i desaparegut verb *petuEo de peto *dirigir- 
se cap a, atacar. i, per extensió, sguanyar.. Lambertz (1913, p. 113) 
considera que es tractava d'iin mot pejoratin. Toynbee (1948, p. 28) I'anota 
entre els noms que destacaven característiques físiques. Petulam, qui 
proteruo impetupetunt, Paulus Festus, 226. 4, aplicat a un c a v d  circenc, 
descrivia el ecaracter~ o l'actitud global de l'animai, marcaut, en segon 
terme, un inatís de victoria en relacionar-lo amb la cursa. 
Taranna. Impetnosi~a~. 

PHAEDRVS 

Phaedro (Al., honoríf., doc. 178). 
I)e Baidpos, nom de personatges insignes, en conviv&ncia amb l'adjectiu 
homonirn, *brillant, esclatantm i *alegre,. Fou un antroponim usat tant 
en grcc com en llalí (cf. Solin 1971, p. 140). Friedlaender (1875, p. 
3) l'inclogué dins el grup dc noms d'home. Lamberci (1913, p. 112) 
opina que Uoava el cavd. Phaedrus evocava el record de personalitats 
dislingideb, entre ells el faulista (vid. ' h ó k i o ~ )  i, en segon iloc, el taranni 
de l'animai, pero principaiment es reieria a la superioritat de l'animal, 
expressada en sentit rrietaforic per la resplendor del pel, tal com hem 
apuntat en la semantica de forca noms de cavaüs (vid. Lucidus). 
Afecte. Lloanca. 
Aspecte. Color. 

PHAETHON 

Faiton (nom., mosaic: doc. 21) i Phaethon (nom.: puesia, doc. 249). 
(Per a Faiton, 1 per ph, vid. Del+; ai  per ae, cf. Vaananen 1982, p. 
75 *59; t per th, vid. Patinicus). De $aÉOwv -briUant.. Era el nom de 
l'heroi fiil del Sol que esprecipita a l'Eridanus després de conduir sense 
massa fortuna el carro del seu pare. Tarubé fou usat per denominar el 
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rnateix Sol (Virgili, Aen., 5 .  105). Segons Seschonneck (1885, p. 58), a 
més, era el nom d'un dels cavalls de Murora i d'un del Sol. Apareix 
com antropanim (cf. Chantraine, s.v.; LGPN, vol. 1, s.v.; Solin 1982, 
p. 523). Phaethon, descriuria la lluminositat del pel de l'animal, que, 
en sentit figurat, el feia destacar per sobre la resta (vid. Foebus). 
Afecte. Lloanca. 
Aspecte. Color. 

PHO (tessera de plorri, doc. 148). 

l'odem pensar en Phoebus, Phoenix, Phosphorus testimoniats com a noms 
de cavalls, pero el venta11 de possibilitat 6s molt ampli i dispers, només 
cal observar els corpora antroponímics. 
Nom abreujat. 

OOINIB 

Oovsir~ (ac., dejixio, doc. 200 x2). 
D'etimologia obscura, denomina herois, l'au fabulosa, plantes, especialment 
la palmera (Plini, Nat. Hist., 29. 56), un instrument de carda i el color 
~rogenc, porpra. amb el qual es qualiicava els cavalis bais (n.liada, 23. 
454)(cf. Grima1 i Chantraine, s.v.; Solin 1982, p. 1301). A partir del 
segle 1 fins al rir d.C. apareixen alguns testimonis antroponí~riics (cf. Solin 
1982. S.V.). Jesclionneclc (1885, p. 37) el classifici entre els noms de 
color. Toynbee (1948, p. 29) 19inclogué com a nom d'oceil. L'au Feni*, 
que esdevé imrnortal en renéixer de les prbpies cendres (vid. AoOES), 
es relacionava amb els noms de cavalls circencs en tant que representava 
el punt més alt i proper al Sol reflectit amb brillantor a les seves plomes 
(vid. Foebus). 
Afecte. Lloanca. 
Aspecte. Color. 

OOPOOPEOZ 

@op@ópsov (ac., defrzio, doc. 195). 
Anotació corrupta per Purpureus, préstec del grec rrop@Úp~05 =de porpra., 
ja que alguns noms de les defmiones en grafia grega són entesos en Hatí, 
ignoran1 la correcta anotació (vid. Ev'noAo~); com a exemple representatiu 
del mateix document trobem Ilomdvoq per Fontanus (vid. aquest). No 
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obstant, també es podria pensar en @wa@ópeo5 (amb assiniilació regressiva) 
derivat de @ o o ~ p o ~  -el que poda la Ilums (vid. Phosphorus). AndoUent 
(1904, p. 224) i Lambertz (1913. p. 113) proposaren Purpureus; Toynbee 
(1948, p. 26) sense cap comentari també anoti aquest. Purpureus 
descrinria el color de I'animal (vid. @a?viYL5), pero, sobretot en sentit 
simbblic, tal com l'utilitza ITirgili, Aen., 1. 591 per la iluminositat 
=briUant-, de la beiiesa o de la joventut com l'usi Ovidi, Fasti, 6. 252, 
o de forma generica, evocant la idea de color resplerident de i'equus 
per sobre la resta (vid. Foebus). 
Aspecte. Color. 

PHOSPHORVS 

Phosphore (voc., poesia, doc. 247). 
De @a@ópo<, -el que porta la Uum-, i'astre vespertí (vid. Lucqer). El 
primer terme del compost esdevé molt suggerent entre la semintica dels 
noms de cavalls circencs, en sentit simbolic, fou aplicat a la saliit, a 
la joia, a la victoria i a la gloria (cf. Chantraine, s.v.), a més dels matisos 
i connotacions de fertilitat i vida que es desprenen de la idea de la ilum 
(vid. Luc~dus). Salomonson (1965, p. 85) el classifici entre els noms 
r~iitolbgics; Toynbee (1948, 27; 1973, p. 178) anoti que reflectia un 
respirar o uns niis ardents. Phosphoms, en sentit f iyrat ,  era aqueil que 
portava la victoria (com Nicephow) i la vida, accentuant-se-li la cirrega 
profilactica (vid. Ferobols o Fmger ) .  A inés, en ser l'astre vespertí, era 
el primer que es veia des d'arreu i sobre tothom (vid. Foebus). 
Aspecte. Color. 
Expectatives. Bons auguris. 

<POvAy~6ov (ac., defaio, docs. 200, 206 x2). 
Per Fulgidw (vid. Eximius) ~Iluminós, brillantn, de I'adjectiu hombnim; 
no testimoniat com a antroponiin. Salomonson (1965, p. 88) anota que 
es referia a la seva pell. Lambertz (1913, p. 113) el classifici entre els 
noms que Uoaven el cavall. Fulgidus destacava pcr sobre la resta, éssent 
Phoebus i a més evocant la idea de rapidesa i fertilitat per la lluminositat 
(vid. Lucifer) i la de victoria per la superioritat (vid. Candor). 
Aspecte. Color. 



PIROPVS 

Piropus (nom., defiio, doc. 199). 
Per Pyropus (vid. Crisaspis), de mipozás que denumini com adjectiu .de 
mirada ardentn, sfogós-, i en sentit etimologic esemblant al focm; d'aqnest 
darrer apareix al l k i c  comú iiatípyropus iisat per denominar una xaleació 
de coure i ors, pel inatís de color qvermell-grogósn resplendent d'un tipus 
de bronze (Plini, Nat.IIist., 34. 94). També s'usa per descriure una pedra 
preciosa, així Lucreci, De rerum natura, 2. 803: namque alias Jit uti 
claro sit rubra pyropo; la brillantor #un escut, a Properci 4, 10. 21: 
picta nec inductn filgebat panna pyropo; o la Uuminositat solar, Ovidi, 
Metam., 2. 2. Jeanneret (1917, p. 91) l'anoti coin a .brillant. de foc 
i de llum. Toynbee (1948, p. 26) el traduí per sgold-bronzen; toti dos 
el classificaren com a nom de color. Piropus descrivia principalment el 
color del phl del cavd  i, en sentit simbolic, la resplendor del foc que 
crema (vid. Pyrolampes), el Sol. En segon iioc, podria contemplar-se el 
valor carismitic del mot. 
Aspecte. Color. 
Taranui 

PISTVS 

Pisto (abl., honoríf., doc. 177). 
De nlaóg, .en qui es té confianca, qui té fe en algún, i sfidel, genuí.. 
La fc~rina masculina fou usada a l'antroponímia romana des d'August 
fins als SS. iiili\i (cf. LGPN, vol. 1, S.V.; Solin 1982, p. 733). Friedlaender 
(1875, p. 3) el classifica com a nom d'home. Lambertz (1913, p. 112) 
l'anoti entre els noms que Iloaven el cavd. Toynbee (1948, p. 27) creia 
que reflectia una característica .psíquica.. Rstus descrivia, en sentit 
generic, l'actitud de l'equus, dbcil a les regnes. 
Taranna. Docilitat. 

PLACIDVS 

Placidu(m) (ac., defixio, doc. 235). 
De placeo, designava principalment =el que agrada o complau., i, en 
segon Iloc, eplicid, calmat, suaun. Coin diu Jeanneret (1917, p. 92) el 
seniit del mot descrivia el temperament propi de l'animal, pero tant en 
la cursa com en general. 
Taranni. Tranquil.litat. 
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POELIARCES 

Poeliarce (Al., defixio, doc. 211). 
Per polyarces, confusió o per oe, en altres dej&iorws apareix en el mateix 
document proelium i prolium (Audolient 1904, núm. 250, 1. 6 i 13) i 
y per i (vid. Crisaspis); de noAuapai)< .el que ajuda o protegeix molt=, 
~excel.lent.. Es un nom que descriuria la particularitat caracteriolbgica 
de I'animal, destacant la seva especialització dins el jou com a guia (vid. 
Coryphaeus), i, a més, cornportaria un valor profiactic en desig de 
protecció a la cursa. 
Destresa. Guiatge. 
Afecte. Lloanca 

POLIDOXVS 

Polidoxe (voc., mosaic, doc. 22). 
Per polydoxils (vid. Crisaspis), de noAúJo~os saqueli que és molt conegut~, 
*famós=, compost per dos termes molt productius en aquest tipus de 
formació. Toynbee (1948, p. 28 i 32) el traduí per %Renown= entre els 
noms de victoria. Polidoxus lioava el c a v d  pel suposit d'haver aconseguit 
o el desig que aconseguís moltes victories (vid. Famosus), ja que seria 
aquest el motiu de la seva gloria. 
Expectatives. Victoria. 

POLIDROMVS 

Polidromus (nom., defixiones, docs. 212, 214) i Poli[.lromus (nom., defixio, 
doc. 213). 
Per polydromus, de noAv6po~os, usat al lexic comú com adjectiu, =de 
moltes curses-, xripid=; a l'antroponímia Uatina fou un  dels principals 
cognomina (cf. Solin 1982, p. 138). Els dos elements del compost són 
productius en aquestes posicions entre els noms de cavds, per sxemple 
Polidoxus o Callidromus (vid. aquests). Lambertz (1917, p. 107) el 
classifici entre els noms de victoria, i Jeanneret (1917, p. 92) anota que 
remarcava el valor propi o el temperament del c a v d  de cursa. Polidromus 
destacava, segurament, l'especial qualitat circenca de l'eguus que duia 
aquest norn: la rapidesa. 
Destresa. Rapidesa. 



IIoAÚldog (nom., dehio,  doc. 194) i vid. noA[. ..]7jg. 
Per noAÚ€160g, era un mot entes en llati (vid. E6noAog) per aixb L per 
E L  (ei > i (liarga), cf. Vaananen 1982, *59; Grandgent-Moll 1991, p. 131 
*190). La forma masculina denomina diverscs plantes, i era el nom d'un 
antic corinti Uegendari (ci. Grimal, s.v.), pero en epoca tardara (s. 111- 

iu), a I'alquimista Zosim (Ed. M. Berthelot, Collection des anciens 
alchimistes grecs, París, 1888, p. 113 B), fou usat com adjectiu ainb 
el mateix sentit qne noAve~67js, *de diverses formes*. Lambertz (1913, 
p. 110) el ciassifici entre els noms mitolbgics. Toynbee (1948, p. 26) 
afirma que feia referencia a alguna marca al pkl dcl cavaii. IIoAúLGoc 
descriuria el color no horriogerii sinó amb t a p e s  de tipns diferents, 
indeterminades de la capa de l'animal (vid. Spumeus). 
Aspecte. Taques. 

POLYNICENS 

Polynicen(te) (abl., honoríf., doc. 178). 
Per Polynices (de noAuvkqg), ainb final ens per confusió amb altres mots 
llatins d'aquesta forma (vid. Elegantus), =el que ven5 moltes vegades. 
o, si volem, .el vencedor absoluts. Era el nom d'un dels fills d'Edip. 
Fou molt usat com antroponim (cf. LGPN, vol. 1, s.v.; Solin 1982, p. 
514). Friedlaender (1.875, p. 3) va adscriure Polynices al grup nomina 
virorum Graeca. Lambertz (1913, p. 107) i Toynbee (1948, p. 28; 1973, 
p. 179), citant Polynices, el classificaren entre els noms de victoria. 
Salomonson (1965), referint-se al rnateix document, anota Polynikes (p. 
85-86), entre els norus ~uitolbgics i Polynicus (p. 87) entre els de victoria. 
Polyrúcens, com la majoria de noms de cavaiis, lloava el cavaii per les 
victories i expressava el desig del propietari per afavorir la bona sort. 
Expectatives. Victoria. 

POLYSTEFANVS 

Polystejunus (nom., mosaic doc. 15, contorniab, docs. 123, 124) i 
Polyiefaniu (nom., mosaic. doc. 29) i vid. noAv[ ..l ..l. 
Per al testimoni del doc. 123, AlfGldi i Alloldi (1990, p. 190 i 202) 
l'anotaren com a nom d'auriga, pero per la posició del mot -sota les 
potes dels cavaiis d'una quadriga- cal pensar que es tractava potser d'un 
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nom de cavail; en la mateixa posició es troba el testimoni del doc. 124 
i els mateixos autors el citaren com a nom de cavall ja que sobre l'auriga 
s'hi inscrivia un altre nom. 
De noAuaÉ~avog, -de moltes corones. o ~multicoronat~. És conegut a 
i'antroponimia iiatina, especialment com a nom d'auriga, per exemple 
d mosaic de Via Imperiale (cf. doc. 3). Polystefanus expressava en sentit 
metafbric la victoria repetida de l'equí, tant desitjada com possiblement 
real. Com considera Avetta (1985, p. 54), i, com gairebé en tots els noms 
de cavaiis, és un nom, a més, de caracter augural (vid. Polynicens). 
Expectatives. Victoria. 

iiOAY[ ..] @O[ ...] (defixio, doc. 195). 

Potser es podria entendre i7oAuazÉ4avoq (vid. Polystefanus). 

iiOA[ ...] HE (nom. defixio, doc. 196). 

Segurament IIo~ui6/qs (vid. IIoh15t8og). 

P O M P E W S  

Pompeiano (abl., honorif., doc. 178 x3, funer., doc. 180) i I l op~ iavúv  
(xZ), I I o p ~ ~ a v o u  (ac., gen.? defiio, 207). 
.De Pompeia.. Fou un conegut cognomen, també en epoca tardana (cf. 
Kajanto 1965, p. 191); trobem forca lestimonis al s. i v  d.C. (cf. PLRE. 
1, s.vu.). Friedlander (1875, p. 3) creia que era un adjectiuils possessorem 
signijcantia. Sembla que prop de Constantina (Algtiria) un tal Pompeianus 
criava cavds circencs (vid. el mosaic dit de Pompeianus, doc. 22), el 
testimoni del doc. 207 potser podria tenir alguna lleugera relació amb 
aquest fet. Toynbee (1948, p. 29; 1973, p. 179) i Sdomonson (1965, 
p. 87) i'anotaren entre els noms geografics. Entre els noms de cavalls 
que recorden la Peninsiila Italica o també algunes ciutats de la mediter- 
rania, la majoria fau d.lusió a l'origen sirnbolic (vid. Italus) de I'animal, 
normalment relacionat amb la fortuna (vid. Fanester) o arnb fenbinens 
que aporten rapidesa o qualsevol altre aptitud relacionada amb el circ 
(vid. Muntineus). Pompeianus descriuria l'origo de i'equw, pero no deixa 
de ser sugestiva, en el context circenc, la se~nantica del mot n o m l a  
sanar en processó~ per la tradició romana de la pompa (vid. Hederatus). 
Origen. (~tnic.)  



POMPEIVS 
Pompeiu(m) (ac, defkio, duc. 234). 
Per a la discussió sobre diverses interpretacions sobre aquests testimonis 
vid. Proteus. 
A~nb  el rnateix significat quc Pompeianus (vid. aquest). Pompeianus i 
Pompeius coexisteixen tant en l'antroponímia (cf. Kajanto 1963, p. 49; 
1965, p. 153 i 191; PLRE, 1. s.vv.) com entre els noms de cavails aixi 
com Germanus i Germnicus. 
Origen. (~ tn ic . )  

PONTIFEX 
Pont$ce (abl., honoríf., doc. 178). 
Membre d'un dels quatre collegia de Roma, decidia en els aspectes jurídico 
relgiosos, trobant-se sota les ordres delponhix mmimus, que diirant l'Imperi 
requeia en i'emperador. Lambertz (1913, p. 112), Toynbee (104.3, p. 29) i 
Salomonson (1965, p. 87) l'anotaren com un mot que deii~~iiiiiiava una 
activitat humana. Al món circenc el paper delsponh3ces era destacat, ja que, a 
més del fet que els jocs es regien pel ritual pontifical, el pontfex era 
I'encarregat de procurar fer propicis els prodigis. L'apel.latiu Ponl$.~ pera i i i i  

cava11 circenc significaria, en senlit simbolic, que l'eqws adoptaria el poder 
absolut per jutjar, governar i liuitar per obtenir la victoria (vid. Coryphus); 
anotava, d'aquesta manera, una forta cirrega augural (vid. Polystefanus). 
Destresa. Guiatge. 

POPYIRVS 
Popyiro (abl., riefi~o, doc. 2 11). 
Potscr perporphyius; corrupte wni alguns dels noms de cavails de la mateixa 
defixlo (vid. Lascouus). Jordan (1988, p. 131-2) rninsidera que es tracta de 
Porphyno, rewrdant el tesiirnoni @op$ópeog i citant =l7op@úpeog?= i 
ePurpureus?.. No obstant, també podria tractar-se Cuna barreja, popular i 
familiar, entre el grec i el seu préstec Ilati, íi'op$úp~o< lporphyrio lporphyius 
~relatiu a la porpra.. Recorderri a rnés l'App.Probr, 1, =porphireticum m m r ,  
non purpureticum m m r = .  Porphyius fou el no111 d'aurigues famosos tant 
d'orient (Porphyrius de Constantinoble, s. m d.c.; cf. Mordhnanri 1880, pp. 
295308) com d'occident (Marcial, 13,78.2) (vid. Purpureus). Per a Porphyrio 
vegeu Purpurio. En aquest cas, el mot es referiria al color del phl del cavail. 
Significat desconegut. 
Aspecte. Color ? 
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PRAESIDIVS 
Praesidio (abl., honoríf., doc. 178). 
Derivat de praeses =aquel1 que presideix o governan, saquell que esta 
davanta, pel s u f i  -ius (vid. Euentius i Fortunius), amb el rriateix sentit, 
perb afegint un petit matis -redundant- de pertinenca. N 1 % ~  coniú 
només apareix yraesidium ~protecció, defensa., tal com destaca Horaci, 
Cann., 1, 1. 2, referint-se' a Mecenes com a ~recolzament=, Maecenas 
atauis edite regibus,l o etpraesidium et dulce decus meus. A I'antroponímia 
és testimoniada tant en masculí com en femeni (cf. Kajanto 1963, p. 
81; 1965, p. 317). Friedlaender (1875, p. 4) l'anota al grup de nomina 
generis femenini et neu,trius. Lambertz (1913, p. 110 i 111) considera 
que es tractava d'un nom abstracte, perb que aportava protecció el dia 
de la cursa. Praesidius, tal corri indica el tema verhal, designaria aquel1 
cavd  que es destacava de la resta, per la doble funció, d'estar davant, 
en sentit siinhblic, i de dirigir la resta d'kquids de la seva qnadriga, 
suportant tot el pes de la cursa, especialitat del firnalis (vid. Frenalius). 
Destresa. 
(Expectatives. Victoria.) 

TmAIKAAPOZ 
íJpu~~h&pav (ac., dejkm, docs. 200 x2, 203 x2). 
Per praeclalus (vid. Derisor), wbriilant, liuminós., i, inarcant la idea de 
superioritat compresa cn el prefixprae-, =superior, excel.lent, reinarcable*. 
Per a Lambertz (1913, p. 107), lloava el cavall i li donava bona sort. 
'roynbee considera que denotava gloria (1948, p. 28) i triomf (1973, 
p. 179). Balil (1962, p. 334) l'anota al costat de Famosus. Prueclarus 
descriuria la superioritat de l'equus per sobre la resta a partir de la idea, 
en sentit siinbolic, de lluminositat (vid. Luculentus). i ahora amb un 
sentit moral, social (vid. Inclitus). 
Afecte. Lloanca. 

PREATVS 
Preatus (nom.: vidre, doc. 40). 
~Preat ,  apreciat-. Evolució tardaria de pretiatus, de pretio, -are, derivat 
tarda de pretium. El grup -ti- en una posició dkbil evoluciona tendint a 
desapareixer ( d .  Grangent-Moll 1991, pp. 180-181). Pretio és testi~uoniat 
a partir del s. v d.C. (a Gelas, c 113 C;  d. Blaise S.V.) i fou més freqüent 
al V I  (Gregori de Tours, Hist., 5. 18 i Cassiodor, Variae, 5 ,  40. 1). A 
totes les Uengües runiiniques d'occident s'ha conservat aquesLa forma; 



al catala, prear (cpretiare), és conservat per primera vegada al s. xrii a 
les Homilies d'organya. Per aquests motius el docuinent que ens ocupa 
podria ser del s. mr o m11 (?). 
Afecte. Estima. 

PRETIOSVS 
Pretiosus (nom., defixiones, docs. 212 x3, 213, 214,227, 233) i iipc~iduov 
(ac., defunones, docs. 200 x2, 204 x2, 205 x2, 206 x2). 
-Preciósm, =qui té un preus, xqui costa cara de pretzum. Per al testimoni 
en grec vid. Derisor. Lambertz (1913, p. 107) l'anoti entre els noms 
de victoria que iioaven el cavail i li donaven sort, i més endavant (Íd.. 
p. 111) entre els que denotaven l'estima del possessor; en aquest darrer 
grup l'incloperen Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbce (1948, p. 28). El 
cavd  de cursa pcr eii mateix ja era una joia, un objecte preciós, costós 
de mantenir i en el qual s'hi abocaven moltes esperances. Pretiosus 
comportava, dins el context circenc, el sentit de vdua simbolica, expressant 
&ora la distinció .superior. de l'animal, cn sentit generic, per les seves 
qualitats extraordiniries i l'apreci del possessor per aquest. 
Afecte. Lloanca. Estima. 
A~pecte. Color. 

PREVALENS 
Preualente(m) (ac., defunones, docs. 215, 216, 218, 219, 223, 224, 235). 
Per Praeualens (e per ae, vid. Celestinus), de l'adjectiu verbal homonim, 
smolt fort, robust, vigorós--. Semlila no estar testimoniat com antroponim. 
Lambertz (1913, p. 107) l'inclopé entre els noms de victoria que iioaven 
el cava ,  Jeanneret (1917, p. 92) i Toynbee (1948, p. 27) entre els que 
es referien a la forca i al vigor. Praeualens, pel sentit del tema de ualeo 
=estar be., descrivia un cavaii en perfecte estat de salut, sobretot física, 
pero també en sentit global, reforcat pel preverb prae-, que evoca a més 
la idea de superioritat (cf. Ernoiit-Meillet, S.U.). 
Destresa. Forca. 

PRIMITIWS 
Primitiuos (nom., defixio, doc. 198). 
De l'adjectiu homonim: =el primer. (de l'adverbi primitus) generalment 
referint-se al naixement; (per al final +S per us, cf. Vaananen 1982, p. 
72 *SS). Ja a Grecia npmdyovo5 (= Primitiuw) era aplicat als animals 
que naixien els primers de l'any. A l'antroponímia llatina és una forma 
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molt testimoniada (cf. Kajanto 1965, p. 290). Lambertz (1913, p. 114) 
el classifici com a norn d'home. Segons Jeanneret (1917, p. 92) també 
denominava un scabró joves i per aixo i'anoti al grup de noms d'animals. 
Sembla que en darrer iloc podem pensar en =el primera com a vencedor. 
Per comparació amb el norn de cavd  circenc ~iuuic ius ,  Prirnitiuus, com 
Priscianw, podia denominar un cavall nascut a la mateixa quadra on li 
donaren el nom. Aquest apel.latiu fou causat per un motiu circumstancial. 
Origen. Familiar. 

PROCESSVS 
Processus (norn., mosaic, doc. 26). 
De procedo, .el que va endavant. o =el que s'avancan, es pot entendre 
com =el que arriba per davant (de la resta)., és a dir, =el primer.. Fou 
usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 354). Processus, pel preverb 
pro-, indicava anterioritat temporal i local i, pel contingut semintic de 
cedo, el moviment amb forca i valor positiu cap a l'objectiu. Es un norn 
que evoca la imatge circenca sernblant a la de Fugihuus- de la quadriga 
vencedora davant la resta. 
Expectatives. Victoria. 

I lpo@~~ov (ac., defiio, doc. 200), npw@lK[lov] i Ilpw$l~~ov (ac., defizio, 
doc. 205), Ilpwgl~rov (ac., defizio, 206 x2). 
Per Proficius (vid. Eximius) -de proficio compost sota el sentit de -situar- 
s e ~  de facio, amb el preverb p r e  -davant. (cf. Ernout-Mei!let, s.v.)- -el 
que es col.loca o se situa davant.. Fou usat com a cognomen sobretot 
en epoca tardana (cf. Kajanto 1963, p. 82; 1965, p. 286). Proficius es 
mostraria com un apel.latiu de caricter augural, expressant el des% del 
propietari que el cavall que duia aquest norn aconseguís avancar-se en 
la cursa i aportés guanys a la familia amb la seva victoria (vid. 
Polystefanus). 
Expectatives. Victoria. 

PROF'VGVS 
Pr0f.p (nom., defiiones, docs. 212, 213, 228, 233), Pro/+[s] (nom., 
d e w ,  doc. 230) i Profu[gusJ (norn., defino, doc. 214) i (vegeu Pro/+s 
a la iiista de noms dubtosos). 
~Fugitiu. (de profugLo). Forca usat al Iexic comú corn adjectiu, no apareix 
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a l'antroponimia. Profugus, com apel.latiu d'un cavd  circenc, descrivia, 
en sentit metafbric, la imatge del cavall que s'escapa i s'allunya de la 
resta (vid. Fugitiuus) que i'únic que poden fer és cper-seguir-lo-, ja que 
el preverb pro- marca la idea d'anar cap endavant (vid. Proficius). D'altra 
banda, també podria expressar, en sentit genhric, l'actitud del cavd 
d'intentar mamar. 
Destresa. Rapidesa. 

PROTEVS 

Proteu(m) (ac, defixio, doc. 234). 
Audollent (1906, núm. 2 = doc. 235) ano& Priuatianus, Helius i Pompeius, 
encapcalant la ilista de noms de la mateixa defiio, així com Proteus, 
Felix, Pompeius (Audoilent 1906, núin. 1 = doc. 234), com a noms 
d'aurigues. Lambertz (1913, p. 110) anota el que ens ocupa com a nom 
de cavd. El text que volta el llistat de noms es refereix exclusivament 
a cavails: ... nec frenis [aludiant ... (doc. 234) i Rogo uos obligate e[qu]os 
[r-7-1 ... (doc. 235, 1. 41) i ... cadant male gurent et agitan1 [tes ulertant ... 
(Íd. 1. 4243), com transcrivi Audoilent. Encara que hi ha parts del text 
que no es pogueren llegir, pel contexl iuiinediat sembla que tots els noms 
dels llistats del document 234 responguin només a cavails. Lambertz 
(1913, p. 110) anoti aquests tres nonis com a noms de cavails. Els noms 
del doc. 235 si eren noms d'aurigues, ja que la tauleta on estan anotats 
reprodueix el rnateix esquema compositiu i formulari semblant a les 
defiiones dels docs. 222, 223, 224, on no hi ha dubte que siguin noms 
d'aurigues. 
Proteus, de n p w t ~ ú ~ ,  .=el primer de tots=, també fou el nom d'un personatge 
mitic que teriia la qualitat de transforriiar-se en all6 que volia; s'ideritifica 
amb un déu del mar i amb un rei d'Egipte relacionat amb el rapte 
d'Helena, a qui guarda donant a Paris un fantasma seinblant a aquesta. 
Lambertz (1913, p. 110) l'anota com epítet d7Apol.lo. Com a nom de 
a v a l ,  Proteus segurainent es referia, dins aqucst context, al caracter 
augural implícit en la semantica del mot. 
Expectatives. Victoria. 

iiPOYNIKOX 

Iipovv~~óv (ac., defiioizes, docs. 200 x2, 204 x2, 205 x2, 206 x2). 
El inot grcc, coiiipost pel prevcrb npe ccndavant, cap endavant. i -vi~og 
(d'>ivE~Ka *portar=) (tarnbi. s'ha pensat que podia ser VE~KOS, cf. Chantraine 



i LiddeUScott, s.m.) denomina =el que porta cap endavants, en alguns 
casos amb el sentit d'.obsc&, perii més sovint aplicat als individns que 
descarreguen als rnercats, ak í  el glossi Hesiqui, anotant npouv~~ó;, 
(lexicograf del s. v d.C.?, coincidint amb els documents que enu ocupen; 
vid. Decoratus) com =camal.lic o carregador.. No obstant, ja que a les 
defLxiones on apareix aquest nom, hi ha forca noms llalins en grafia grega 
(vid. Agilis, Nimbus, Praeclarus, ...) -iyalment n'hi ha d'altres de grecs 
(vid. @otvi&, tanibé es podria entendre cl testinioni que ens ocupa en 
ilatí: Prunicus. Aquest, derivat de prunw spruna- pel sufix -icus, de 
materia, no apareix al lixic comú llatí pero si que devia utilitzar-se a 
la i ienya parlada (vid. Atquesitor), ja que existeix un derivat prunicius 
.de fusta de priinern (Ovidi, Metam., 12. 2723, i s'usa a l'antroponiniia; 
a no ser que també es tracti del mot grec (el més probable). Lambertz 
(1913, p. 114) l'entengué amb el scntit grec, classificant-lo entre els noms 
d'horne. S o l i  (1982, p. 1030), en  comentar el noin d'home Prunicus 
el classifici entre els noms grecs amb significat referent a la posicií, social, 
dins de =comer$=. Toynbee (1948, p. 26) cita Prunicos i el traduí per 
xpruna., classificani-lo entre els noms dc colors o marques. I lpovv~~ós  
descriuria la forca del descarregador de molls aplicada, en sentit metafbric, 
al cavail circenc. 1 si es tractés de Prunici~s, ipodrícm pensar que es 
referia al color del pel de i'animal semblant al de la pruna, o al tacie 
snau? 
Destresa. Forca. 
Aspecte. Color ? 

Ilpmoud~n~(p) (ac., defLxio, doc. 232.) 
Per Prouidente(m) (vid. Densor i O U L ~ E L A L ~ ) ,  ~prudent., *segur-. Es un 
nom que es podia referir tant al caricter com a l'actitud de l'animal 
a la cursa. En segon terine, es convertia cn un rriot reclam de bons 
auguris en tant que era un cavall qiie spreveias, quc tenia coneixement 
de I'esdevenir proxirri. 
Taranna. 
Expectativrs. Hons auguris. 

iíP[..]E (dejkio, doc. 207). 



PVERINA 

Puerina(m) (ac., dejixio, doc. 219). 
El s u f i  -ina afegeix només un  iieu matís diminutiulafectiu al tema puer 
snen., usat a l'epigrafia alguna vegada com adjectiu entes com stout 
enfant. (d. Gafiot, S.V.). Lambertz (1913, p. 113) i Toynbee (1948, p. 
28; 1973, p. 179) el classificaren entre els noms d'edat. Jeanneret (1917, 
p. 92) considera que es tractava d'una forma d'anomenar els anirnals 
joves (vid. Iuuenis). i'uerina podria descriure, en sentit genkric, l'actitud 
de i'euga, juvenil, juganera, i també destacar, responent a un motiu 
circumstancial (vid. Pn'mitiuus), i'origo *familiar- i l'afecte del possessor 
(vid. AZumnus) per I'animal. 
Taranni. 
Origen. Familiar. 

PVGIO 

Pugione (abl., honoríf., doc. 178 xZ), Pugio(ne) (abl., honoríf., doc. 178 
x2) i íiouy1Wv~(g) (ac. dejixiones, docs. 200, 206), [nou]yiOv~(p) i 
IlovyiWv~(p) (ac., dejixio, doc. 204), Ilouy1Wvc(p) i n[uuyihve(g)] (ac., 
defino, doc. 205). 
ePunyaln, era també el nom d'un oceli denominat així a causa d'una 
ungla dels dits posteriors (cf. André 1967, s.v.). f'ugio descrivia, per 
metonímia, la velncitat de l'animai (el punyai) en talar el vent. Com 
digué Lambertz (1913, p. 111) i seguí Toynbee (1948, p. 27), la rapidesa 
Cuna arma blanca a la mi, en talar, és invisible (vid. Sica). 
Destresa. Rapidesa. 

Pullentianils (nom., mosaic, doc. 22). 
Segurament per Pollentianus (u per o, cf. Vaansnen 1982, p. 71, 72- 
73 *54 i 56) =dc Pollentia*, de la colonia - en  trobem d'altres: a Liguna, 
a Picenum i a Mallorca- d'fstria: Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea. 
Ja que al docuriient on és testimoniat aquest nom no hi ha anotacions 
anomales, no es pot afirmar que Pullentianus respongui a Pollentianus. 
No obstant, per la formació i pel sentit, sembla que es tracti d'aquest, 
testimoniat a l'antroponímia com a cognomina (cf. Kajanto 1965, p. 197). 
Pero d'altra banda, es podria pensar en un derivat de pullus 4 e  tres 
origens diierents xanimaló~, (de purulus) =sense taca. i (d'etimon obscur 
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: proper a palleo) cnegres-, pero seria més difícil, ja que els derivats del 
primer utilitzen altres recursos: pulhtus, pullicenus, ... Kajanto (1965, 

\ p. 299) entre els cognomina derivats de pullus animal petit- anota 
' 

Pullentius, unic testimoni de Numidia (CIL VIII, 2403, 2, 23); coincidint 
geograficament amb el mot que ens ocupa. En aquest cas Pullentianus, 
podria correspondre a un derivat pel s i i f i  anus, de l'adjectiu pullus 
(havent passat per pullentius), referint-se potser ai color de l'animal, 
immaculat o negre, o a les seves mides. Toynbee (1948, p. 32), dubtant- 
ne, tradní ~Dusky?~,  referint-se a pullus de palleo. Pullenhanus, de 
Pollentia, es referiria a I'ktnic, destacant l'origen de l'animai (vid. Galata) 
o les quaiitats especiais d'aquest com a .poderós: sobirb, en relacionar- 
lo amb el sentit comprks en el substantiu pollentia, destacant la seva 
superioritat sobre la resta. 
Origen. ~ t n i c .  
Destresa ? 

PVPILLVS 

Pupillus (nom., mosaic, doc. 8). 
-Nen orfe- en dret, .la nineta de l'ullx, i =el menor d'edat.. Fou usat 
com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 287). Pupillus, aplicat a un cavaii 
circenc (vid. 14rgineus o Virilis), expressava l'estima del possessor pel 
seu cavall, ja que, a més de ser, segurament, nascut a la seva quadra, 
en sentit metafbric, era *la nineta. dels seus &s. 
Afecte. Estima. 
Origen. Familiar. 

PVRPVRIO 

Purpurione (abl., honorif., docs. 177, 178) i (vid. Popirus). 
De nop@plwv, .de porpran, derivat del préstec oral grec nop$úpa sporpra. 
(vid. @op@p~og). Porphyrio era el nom d'un oceli pel color vermell del 
bec i de les potes (vid. André 1967, s.v.). La forma que ens ocupa és 
testimoniada com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 230). Friedlaender 
(1875, p. 3) el classifica com a nom d'home Ilatí. Toynbee (1948, p. 
26) l'anota entrc els noms de color i els d'oceli. Lambertz (1913, p. 
113) entre els que denotaven color. Purpurio, a més de descriure el color 
de l'eqi~i~s evocava la idea de brillantor i joventut recordada pels poetes 
(vid. Purpureus). 
Aspecte. Color. 





les plomes amb el del foc, intrínseca en I'arrel del mot, s'anomena l'oceil 
i l'insectc per viure en les flamcs. Entre els noms d'animais el classificaren 
Lambertz (1913, p. 109) i Toynbee (1948, p. 29). Pyrallis descriuna, 
per comparació, l'actitud docil de l'animai, i, potser, també, podríem 
pensar en una referencia al color del pkl de l'equus semblant al foc (vid. 
Piropus). 
Taranni. Docilitat. 
Aspecte. Color. 

PYROBOLVS 

Pyrobolw (nom., disc d'os, doc. 49). 
De mpo/36hog, saquell que iianca focs, xllancador de flames., usat al lexic 
comú grec també com un tipus de dard o fletxa amb la punxa amb 
foc. És compost de dos temes forca usats en aquest tipns de formació, 
nup  sfocn amb vocalisme -e (vid. Pynpinus) i -/3oho5 qfet de i i a n ~ a r ~ ,  
que nnit a substantius coin a segon element, esdevé uom agent o d'acció 
(vid. Ferobols). &obolus descrivia, en scntit simbolic, un c a v d  
efantastic.. amb fúria i rabia dels indomables. i. en sentit metaforic. es , , 

podria pensar en la rapidesa de les armes Uuminoses que creuen I'aire 
amb velocitat invisible, com el ilaiup (vid. Fulminator) o els astres 
iluminosos (vid. Scintilla). 
Destresa. Rapidesa. 
Taranna. Indomabilitat. 

Pyrola-/mpe[.] (nom., contorniat, doc. 64). 
Per a la disciissió sobre el context immediat, vid. Fugitiuus. 
De mpoñapfls  =cl que briila com el focn, compost (vid. Lenobatis) per 
dos termes f o r p  comuns entre els noms de cavaiis circcncs (vid. per 
exeinple: Piropus o Lampon). Segurament es referia al color del pel de 
l'animai, pero també es podria entendre com epítet del SoE; així, al  s. 
11 d.C., l'astroleg Doroteu, a Cat.CodAstr. 2. 82 cod., entenia hapfi5 
com a tal i inés tard Hesiqui (s. v d.c.?) anola ai lkxic hapxla~. 6 fihrog. 
Aspecte. Color. 

PYRVS 

Pyro (abL, defiio, doc. 211). 
Per Pyrrhus, de nuppó;, .color de flaman; fou el nom de personatges 
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Uegendaris. Era un conegut norri de cavali; un dels de l'auriga Porphyrius 
de Constantinoble s'anoinenava així (cf. Caineron 1973, p. 48, lain. 14), 
i un altre testimoniat a Corint (cf. Sammlung der griechischen Dialekt- 
Inschri$en, ed. H. Collitz et alii; Gotingen, 18841938, 3119 h 50). Fou 
usat com a antropbnim també en llatí (cf. Solin 1982, p. 516). PF descrivia 
el color vermell-grogós seinblant al foc (vid. Pyropus) del pel del cavaü. 
Aspecte. Color. 

QVERVLVS 

QueruEu(m) (ac., defixio, doc. 234). 
De I'adjectiu honibnirn, =planyívol=, derivat de la forma quer- (de queror 
ecridar de forma planyívola.) pel s u f i  -ulus. A l'antroponímia es coneix 
Querula com a nom de dona (CIL IX, 2304 i cf. Kajanto 1965, p. 268). 
Querulus es referia al temperament de l'animal (cf. Jeanneret (1917, p. 
92), descrivint un .caricter~ de continuada queixa, forca renillaire com 
Garrulus. 
Taranni. Expressivitat. 

Rapace (abl., honoríf., doc. 177). 
De l'adjectiu hombnim (de rapio) =aqueU que s'emportaa, elladre*; fou 
el sobrenom d'una legió (Ticit, Hist., 2. 43). Potser usat com antro-pbnini 
a Numídia (CIL VIII, 7762). Lambertz (1913, p. 112) el classifici entre 
els noms de professions terribles. Toynbee (1948, p. 27) considera que 
es referia a la gana. Rapaz aplicat a un cavaü circenc descrivia, en sentit 
mctaforic, la velocitat de l'equus (vid. Latro o Raptor); entesa, de forma 
específica, en prendre allb que desitjava: la victoria. Com al  vers d'ovidi, 
Ars amaloria, 1. 388, Nec mea dicta r a p a  per mare uentus agit, podem 
imaginar la forca i l'ímpetu voladors de l'equus Rapax a la cursa. 
Destresa. Rapidesa. 

RAPIDVS 

Rapidus (nom., defwcio, doc. 199) i Pánldov (ac., defwcio, doc. 203 x2). 
Pel sentit abstracte i originari, mantingut en l'ús poetic, (de rapio), designa 
=aqnell qui arrabassa~, i de forma generica, srapid, impetuós, violent.. 
ES un altre nom de cavaü que com adjectiu s'aplicava per qualificar, com 
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Rapaz, per descriure la fúria dels rius (vid. Nilus). Fou poc coneyt  com 
antropbnim (cf. Kajanto 1965, p. 248). Lambertz l'anota amb Rapaz (vid. 
aquest). Jeanneret (1917, p. 92) observa que es tractava d'un valor 
excepcional de l'animai. Toynbee (1948, p. 27) l'inclogué entre els noms 
de rapidesa. Rapidus destacava la qualitat -la rnés apreciada entre aquests 
animals de cursa- de i'equus que duia aquest nom: la velocitat, amb 
els matisos de vivacitat i ímpetu. 
Destresa. Rapidesa. 

RAPTOR 
Raptore (abl., honoríf., doc. 178). 
Denomina literalment aquell equi arrabassa, pren-, i potencialment 
clladi-e. (de rapio). Raptor descriuria la rapidesa del cavall, evocant a 
rnés la idea de fúria en ésser actor (vid. Amator) d'una acció violenta, 
que en el context circenc, desemboca en la finaiitat d'obtenir la victoria 
(vid. Rapaz). 
Destresa. Rapidesa. 

RASINICVS 
Rasinicus (nom., contorniat, doc. 125). 
Per Pasinicus (r- per p., per error) o per Trasinicus (la T. inicial no seria 
visible en el document). Aifoldi i Nfoldi (1990, p. 195) liegiren aquest 
testimoni amb R- inicial. Pasinicus correspondria a un compost per dos 
ierries coneguts també cntre els noms de cavalis en tals posicions. Un 
segon element -nicus (vid. Callinicus), i un  primer que hauríem de pensar 
en pasi- (vid. Patinicus), conegut igualment amb la forma panta- (vid. 
Pantaracus), .tata la victoria. o =la victoria absoluta=. Per a Trasinicus 
veure aquest nom. 
Expectatives. Victoria. 

M[-] (abl., mosaic, doc. 3). 
El ventaii de possihilitat és forca ampli, es pot comprovar a I'onomastica 
equina, i ampliar amb les liistes de corpora antroponimics. 

REGALIS 
Regale (abl., honoríf., doc. 178) i (vid. R[.]aa[ ...]). 
De l'adjectiu homonim =digne de re¡= (de rex). Fou usat com a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 316). Lambertz (1913, p. 112) l'anota ai grup de 
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noms que Uoaven el cavd. Toynbee (1948, p. 28; 1973, p. 179) l'entengué 
com evocant honor. Balil(1962, p. 335) I'assimili a Pantaracus i aBasilius. 
Regalis al.ludiria a l'origo -simbblica com en la majoria de noms de cavds, 
vid. lngenuus o Gentilis- que atorgaria a l 'epus totes les qualitats d'una 
naixenca i cria a les rriiUors qiiadres i condicions. Amb aquest apellatiu 
es Uoaria el cavall, ja que, en sentit figurat, aquest esdevindria un animal 
tan excepcional com per ser desitjat pels mateixos reis. 
Afecte. Lloanca. 
Origen. Reial. 

REGIVS 

Regiu(m) i [Regiu(m)](ac., defizio, doc. 235). 
De l'adiectiu hombnim, saquell que pertany a un rei=, zreialn. Es 
testimoniat a l'antroponimia com a cognomen (cf. SolinSaiomies 1994, 
p. 390). Jeanneret (1917, p. 90) l'anota entre els noms de valor, finesa 
i noblesa d'actitud. Entre els sentits en que s'usa el mot al lexic comú, 
el de ~despotic i tira-, també descriuria l'actitud de l'animal, en tant 
que govcrnador i conductor de la resta de cavds de la quadriga (vid. 
Tyrannus). Sense oblidar aquest darrer matís, el sentit principal de Regius, 
com a nomen equi, es referia a l'origo simbblica de l'animal (vid. Gentilis), 
i evocaria, alhora, per metonimia, l'actitud propia de reis (vid. Basilius). 
Origen. Reial. 
Afecte. Lloanp. 

REGNATOR 

Regnator (nom., mosaic, doc. 28). 
eAqueil que goveman, .el rein. Usat poc com a cognomen a Roma, CIL 
VI, 26656a. Toynbee (1948, p. 30) el consideri un nom d'honor (posició 
o naixenca). Barra1 (1973, p. 61 nota 123) opina que -probablement= 
s'entenia carnb e1 sentit del -p rimen.. Si recordem l'assimilació entre 
el carro i la nau (vid. Nauta), els iugales eren els que, lligats al tinió, 
duien la direcció, el govern del carro. Dins el context iconografic del 
mosaic on es testimonia aquest nom, sembla que Regnator sigui un dels 
iugales (cf. Darder 1993-1994, p. 271-279). El mot que ens ocupa descrivia 
la possessió absoluta del dret de decisió. Per a un cavd  de circ, atorgaria, 
com apel.latiu, a l'eyuus que el duia el poder de dirigir per sobre la 
resta (vid. Coryphaeus). 
Jlestresa. Guiatge. 



RI[-ea-] (norn., defiio, doc. 230) 

Les possibilitats són diverses i es fa difícil de concretar. 

ROMANVS 

Roman(o) (abl., honoríf., doc. 177), Romano (abl., honoríf., doc. 178), 
Romanus (x4) i Romanous (norn., defixio, doc. 198), Romanu(m) (ac., 
defixio, doc. 234) i /R]omano (Al.. mosaic, doc. 1). 
-De Roma.. Sovint usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 182). 
Romanus es referia a l'origen simbblic de l'animal (vid. Italus). 
Origen. Etnic. 

ROMVLA 

Romula (Al., honoríf., doc. 178). 
Femení de Romu1u.s (vid. aqnest). Era el norn de la Inare de Gal.li6 i 
d'una ciutat de la Betica. Denominava, en sentit simbblic, una descendent 
del fundador de Roma. 
Origen. ~ t n i c .  

ROMVLVS 

Romulo (Al.. honoríf., docs. 177, 1781, Romulus (norn., tessera de plom, 
doc. 149). 
Nom del llegendari fundador de la capital del Latium, fili de Mart i de 
Rea. Fou sovint usat com a antropbnim (cf. Kajanto 1965, p. 179). 
Romulus, germa i assassí de Rem, es convertí -Romula per assir~iilació- 
cn s h b u l  d'origen dels romans (vid. Lupercus), forca vegades ho recorda 
Catul: Disertis~im~ Romuli nepotum (49. 1). 
Origen. ~ t n i c .  

ROSCIVS 

Rosc~us (norn., contorniat, doc. 126) i (veure Roscius al llistat de noms 
dubtosos). 
Sobre un cavall que du una palma al  cap es llegeix el nom: Roscius. 
En aquest context sernhla el norn del cavd,  pero sempre pot quedar 
el dubte: jera el nom dcl propietari? 
Fou el nom d'una destacada famíiia romana i d'altres personatges insignes 
(legislador, militar i cbmic, ... ; recordats per Ciceró, Pro L. Murena, 40, 
Pro A. Licinio Archia poeta oraho 17, De oratore 1. 130, ...). Coincidint 



amb la data del document que ens ocupa apareix el nom de Roscia 
Calcedonia que morí l'any 375 d.C. (cf. PLRE 1, S.V.). Toynbee (1948, 
p. 29) el cita com a nom d9un famós actor. Roscius denominaria l'origen 
de l'animal, pertanyent potser a una quadra de renom. 
Origen. 

ROSEVS 

Roseu(m) (ac., defucio, doc. 221), Roseus (nom., dejxwnes, docs. 212, 
213), [Rolseus (nom., defino, doc. 214) i [Roseu(m)] (ac., defino, doc. 220). 
De I'adjectiu hombnim, *de color rosa., eguarnit amb rosesa, erosat., 
xporpraa (de rosa). Lambertz (1913, p. 113), Jeanneret (1917, p. 91) i 
Toynbee (1948, p. 26), el classificaren entre els noms de color. Tant 
1'Aurora a Lucreci, De remm natura, 5. 657, com Phoebus a Virgili, Aen., 
11. 913, ni roseusfama lam gurgite Phoebus Hiberol tangit equos ... (tots 
dos noms de cavalls), han estat descrits per aquest color. Roseus destacava 
el color vermeliós del pi l  de I'aniirial (vid. Pulpureus) o les taques =roses= 
que tenia el cavall als narius i als ilavis. 
Aspecte. Color. 

RVSTICVS 

Rustico (Al., funer., doc. 183) i Rustic(us) (nom.? tessera, doc. 150). 
=Camperol, rústica, antic dcrivat de rus, ruris, =campa per oposició a domus 
(vid. Domitius) i a urbs (vid. Vrbanus). Fou f o r ~ a  usat wrn a antropbnim 
(cf. Kajanto 1965, p. 310). Calornonson (1965, p. 87) I'anota entre els 
noms d'activitats humanes. Rusticus podia evocar la forma i l'actitud de 
l'equus, pero priricipahnent es referia a l'origo (vid. Regius) del cavall, 
nascut a les pastures. 
Origen. 

P[..]A[..] (ac, defixio, doc. 201). 

Es podria pensar en restituir en grcc R a p u  o Regalis (vegeu aquests). 

R[.]GA[ ...] (nom., defucio, doc. 198). 

Segurament responia a Rrgalis (vid. aquest), ja que el signiticat d'aquest 
és més proper a la resta de noms de cavds circencs i. també, perquh 
es coneix un pard.lel. Audollent (1904, núm. 232, p. 305-306) proposi 
ilegir Rogatus (vid. aquest a la liista de noms dubtosos). La lectiira del 
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document era forca dificil, ja que, com a exemple anecdbtic, a Eph.Epigr. 
V, 456 s'anoti per al mateix testimoni C..... i Delattre (CIL VIII, 12504) 
no el Uegí. 

SACRATVS 

Sacratus (nom., tessera de ploni, doc. 151). 
De la forma participial hombnima -usada també com adjectiu- de sacro, 
denoniina =aquel1 o aüb que és sacrum~, =consagratm, i també ~august., 
.venerable.. Sacrum s'oposa a profanum (vid. Sanctus); si es toca s'em- 
bruta, i pertany al  món diví (vid. Irchumanils). Toyiibee (1948, p. 33) 
el considera un nom solemne. Sacratu destacaria el c a v d  per sobre 
la resta, d'una forma especialirient rernarcable. En ser aplicat a un equus 
circensis un rriot - e n  la forma superlativa- usat com epitet d'emperadors, 
s'assirriila l'honorabilitat d'aquests al cavail que duia el nom. (Per a la 
relació dels jocs circencs amb la religió i els cirrecs eclesiistics i el paper 
que aquests hi representen, vid. Poahyex.) A inés, en sentit simbblic, 
esdevenia .intocable= (vid. Sanctus) i es considerava un mot amulet, vot 
de bons auguris, que s'esperava que protegís la quadriga i, per extensió, 
k ,familia (vid. Votalis). 
Afecte. Lloanca. 
Expectatives. Bons auyris. 

SAECLARIS 

Saeclare (abl., honoríf., doc. 178). 
Per Saeculans (per la síncopa aparent, cf. Vaananen 1982, p. 81 *67) 
(de saeculum), =secular=, dona nom als jocs que duraven tres dies i tres 
nits celebrats cada cent o cent deu anys. En epoca tardana (segurament 
a partir del s. iv, dos segles més tard que el document que ens ocupa, 
de la segona rneitat del segle Ii d.C.) i en el iienguatge de I'esglesia, s'usi 
amh el scntit de =profa=, tal com mostra Sant Geroni, Epistulue, 60. 11. 
Fou for* usat com a cognomen (ci. Kajanto 1965, p. 220). Lambertz 
(1913, p. 113), traduint-lo per Heide =pagas, anoti que fou donat per 
remarcar i'oposició al cristianisme. Smclark recordava la més gran festa 
i jocs del segle en honor als déus, i, per tant, com apel.latiu equí podia 
simbolitaor una ofrcna (vid. Palladzus), pero de forma generica qualificaria 
el cava11 per ser digne d'uns saeculares ludi. En darrer terme podriem 
pensar en un tipus de reivindicació en front del cristianisnie, pero per 
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la data del document potser encara no mostraria una intencionalitat tan 
forta com per exeinple s'iniueix en el nom de cavall Tun$cator (vid. 
aquest i Gentilis). 
Afecte. Lloanp. 

Zaywa (nom., defiio, docs. 194, 195, 197) i Zay+av (ac., defiio, doc. 
196)(vid. Sagitt). 
Per Sagitta, préstec segurarnent no indoeuropeu (cf. Eruout-MeiUet, s.v.), 
~flebwn o un objecte amb iorma seinblant. Era forca usat com a cognomen 
en masculí (cf. Kajanto 1965, p. 342). Friedlaender (1875, p. 4) l'indogué 
entre els noms d'armes. Lambertz (1913, p. 111) i Toynbee (1948, p. 
27; 1973, p. 178) a més anotaren que feia referencia a la rapidesa. Sagitta, 
per metonímia (vid. Sica o Penna), designava el cavall en sentit figurat 
per la velocitat de les fletxes en tallar el vent. La forca de l'arc en tensió, 
la ileugeresa i finesa silenciosa d'aquesta arina en moviment ens dibuixen 
la velocitat de l'equus a la cursa. 
Destresa. Rapidesa. 

SAGIlT (abl., honorif., doc. 177). 

El més probable es que es iractés de Sagitt(a) ja que trobem paral.lels 
entre els noms de cavaiis (vid. Zayrjm), pero podria correspondre a 
qualsevol derivat d'aquest com Sagitt(arius), o Sagitt(ator), ... prbxims al 
significat del nom de cavaU Toxrotes. 
Destresa. Rapidesa. 

Salutaris (nom., defwnones, docs. 212 x3, 213, 214, 233). 
(De salus) =tot allb relerent a la salutm, .saludable, útil, aventatjós.; era 
taiubé epítet de Júpiter. Fou usat com antropbnim, com a supernomen 
i com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 285) -així el classifica Larnbertz 
(1913, p. 114)- Jearineret (1917, p. 95) l'inclogué entre els noms 
mitolbgics. Salutaris es referia a l'estat físic de l'equus, pero sobretot, 
en sentit figurat, en tant que sinbnim de F w y e r  (vid. aquest), esdevenia 
u n  simbol profilictic, preservatiu, de bona sort (vid. Volens). 
Aspecte. 
Expectatives. Bons auguris. 
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SANCTVS 

Sancto (Al., honoríf., doc. 178) i Závcov, Zdvinov (ac., de*, doc. 203 

4. 
Sacer indica un estat, sanctus el resultat d'un estat. Sanctus era eaquell 
o aU6 que s'ha convertit en sagrat o inviolable en un acte religiós., csagrat~, 
spurn, 'integre-. Fou forca usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 
252). Lambertz (1913, p. 112) el classifici entre cls noms que lloaven 
el cavail. Sacratus era intocable, si es toca s'embruta; pertany al món 
diví. Sanctus 6s inviolable, si es toca s'és castigat, tant per les Ueis religioses 
com per les polítiques; pertany al rnón terrenal. Semhla, pero, que els 
continguts semintics d'aquests dos es barrejaven i confonien, sohretot 
en epoca tardana (és patent en la utilització de sanctuarius i, en &poca 
imperial, sacrarium; cf. Ernout-Meiüet, S.V.). Tant l'un com l'altre, Uoaven 
l'animal, destacant-lo per sobre la resta per la seva valua extraordinaria 
(vid. Sacratus). 
Afecte. Lloanca. 
Expectatives. Bons auguris. 

SAXO 

Sazone (Al., honoríf., doc. 189). 
.De Sazoniuia.. Els Sazones, poble del nord de Germania que mai estigué 
sota el domini de l'imperi roma. A partir del s. 111 d.C. coinenpren a 
desplacar-se cap al sud, a la costa de Britania i atlintica de la Gallia. 
Lambertz (1913, p. 109) i Toynbee (1948, p. 29) el classificaren com 
a nom geogrific. El context immediat del testimoni que ens ocupa: 
SAXONE lV(igro) AF(ro), demostra que S w o  era un cavail d'origen africi. 
Ai doncs, davant d'aqucsta evidencia, no es pot afirmar que Sazo sigui 
un nom que es refereixi a I'origen real del cavall que el duia. Sazo, 
doncs, com hem anat destacant amb la semintica d'altres noms de cavds 
circencs que es refericn a pobles guerrers (vid. Gaetulus), evocava la 
imbatibilitat dels saxons, invencibles, indomables (vid. Galata). 
Origen. ~ t n i c .  

SCHOLASTICVS 

~scolasticus (nom., mosaic, doc. 28) i Scholasticus (nom., mosaic, doc. 22). 
Iscolasticus per Scholasticus (vocal protktica i- davant d's rriés consonant, 
cf. Vaaniinen 1982, p. 88 *82; c per ch, cf. Crisaspis). Calc del grec 
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qoAamiir6< =qui estima la diversió., aqui estima restudi-, ealumne, 
d9escola*. En epoca tardana (s. rv d.c., coincidint amb la datació dels 
documents que ens ocupen), prengué el sentit d'serudit.; així a Vegeci 
Ars ueterninaria siue mulomedicina, 4. 2, i a Sant Geroni, De uiris 
illustribus, 99, i -advncatn a Codex Theodosianus, VIII, 10. 2. Fou fructífer 
a l'antroponíinia Uatina (cf. Solin 1982, p. 1024-125, 1348). Toynbee 
(1948, p. 29; 1973, p. 179), Salomonson (1965, p. 87) i Barra1 (1973, 
p. 60 nota 124) l'anotaren entre els nonis referents a activitats humanes. 
Si lenim present el matís que pren el iuot al s. i v  d.c., podem imaginar 
quc Scholasticus destacava la destresa i l'aplicació de I'animal, com 
especialista en la seva tasca (vid. Nauta), tal com hem rernarcat en noms 
com Iudex o Vindex. 
Destresa. 

SCINTILLA 

Scinlilla (nom., defiiones, docs. 212, 214) i Iscintilla(m) (ac., dejxio, 
doc. 219). 
Iscintilla per Scintilla (i- protktica, vid. Scholasticus), mot expressiu usat 
al lexic comu en sentit propi com sguspira, i en sentit figurat com =brUant, 
esclat.. Es testimonial a l'antroponímia com a cognomen (cI. Kajanto 1965, 
p. 341). Lambertz (1913, p. 111) considera qne resumia els desitjos del 
propietari, en tant que expressava rapidesa. Jeanneret (1917, p. 92) anoti 
que era un animal valuós, per ser comparat arnb un astre i amb una 
pedra preciosa. Toynbee (1948, p. 28) anota que era un epítet afectiu. 
Scintilla evocava i descrivia, per metonimia, la velocitat del cava11 que 
duia el nom. D'altra banda, també es podria referir a alguna iaca de 
color resplendent al front de i'euga (vid. Aster), o podria destacar I'animal, 
en sentit figurat, per sobre la resta per l'esclat briliant del seu phl (vid. 
Floridus). 
Destresa. Rapidesa. 
Aspecte. Taques. 

S[EC]VNDIN[VS] 

S[ec]undin[u](m) (ac., dejxio, doc. 219). 
Derivat de secundus =segon=, #favorable, prhsper., pel s& -inu (vid. 
Ali~mninu), xaqueli que neix en segon Uoc.; ates que aquest su f i ,  pat. 
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tenir o no connotacions de diminutiu, tal com anota Kajanto (1965, p. 
114) en comentar els cognomina derivats pel mateix, també podein 
entendre el norn que ens ocupa amb el sentit de =prosper~ arnb un matis 
d'afectivitat immcrs en el suf i .  Fou un antroponim molt usat (cf. Kajanto 
1965, p. 292; Mandouze 1988, S.V.; PLRE, 1, S.V.). Lambertz (1913, p. 
114) i Jeanneret (1917, p. 94) el classificaren entre els noms d'home. 
Toynbee (1948, p. 28) cita com a noin de c a v d  Secundus (sic) -no en 
doni la referencia- entre els noliis de victoria. Secundinus podia de- 
nominar l'origo purament circumstancial de l'equus a la quadra (vid. 
Primihuus), pero no s'ha d'oblidar la forta carrega preservativa que duia 
implícita la semintica del mot. 
Origeii. Familiar. 

SECVRVS 

Secun~(m) (ac., dejkiones, docs. 215, 218, 223, 224 x2, 235 x2) i 
[Securu(m)] (defLxio, doc. 216). 
De l'adjectiu homonim, -Kiurc de preocupaciós, ztranquil., -segur.. Fou 
usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 280). Lambertz (1913, p. 
112) anoti que lloava el cavall. Jeanneret (1917, p. 91) el traduí per 
=sur de la victoiren, classificant-lo entre els noms de victoria. Toynbee 
(1948, p. 27) observa que es tractava Cuna característica psíquica. Securus 
descrivia l'actitud global de l'anirrial, destacant un =caricterx no neguitós, 
alegre i =calrnat-, com Frunitus, pero alhora segur d'ell mateix, fet que 
evocaria l'acció precisa del cavail en la cursa (vid. Exactus). 
Taranni. 
Destresa. 

SERENVS 

Sereno i [Sereno ?/ (abL, defLxio, doc. 211). 
*Sere=, *sense núvolsn primer s'aplici a l'atmosfera amb I'antic sentit 
de *sec., pero després s'usi per imatge ~calmats. Es testimoniat entre 
els antroponims f o r p  vegades com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 261). 
S e r e n t ~ ~  descrivia l'=espcritn o l'actitud, en sentit generic, del cavall, gens 
neguitosa, relaxada. 
Taranni. Tranquil.litat. 
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.Zcpouazov (ac, dehio,  docs. 200 x2, 203 x2, 206). 
Per Seruatus (vid. ESlpio~ i Victor)(de seruo), p a r d a t ,  observat. i ecuidat.. 
Fou usat -tant cn masculí com en fe~není- com a cognomen (cf. Kajanto 
1965, p. 356). Lambertz (1913, p. 114) el classifica com a nom d'home. 
Seruatus denominava un cava11 per ser =alimentat. i =educat. a la mateixa 
quadra per la qual corre. D'altra banda, per la protecció que implica 
el contingnt verbal, rccordava els noms de cavaiis Sacratus o Salutaris, 
si, en sentit figurat, imaginem que l'eyuus era p a r d a t .  perqui: era un 
objecte de valor. 
Origen. Familiar. 

SICA 

Sica (abl., honoríf., doc. 177). 
Era un punyal punxegnt amb la fuila corba d'origen traci. A Roma es 
considerava i'arma dels assassins (cf. Vmtator). Friedlaender (1875, p. 
4) l'anoti entre els noms d'armes. Lambertz (1913, p. 111) l'inclogné 
entre els de rapidesa. Toynbee (1948, p. 27; 1973, p. 178) anota que 
descrivia una característica física o una qualitat del cos. Sica, per 
metonímia (vid. Penna o Sagitta), cunvertia al cavaii en un crestall que 
taliava cl vent amb una rapidesa invisible (vid. Pugio), o, en sentit 
metaforic, descnvia el ecaricter. destructor, impossible, indomable del 
cavaii (vid. Improbus). 
Destresa. Rapidesa. 

SIDEREVS 

Sidereus (nom., defiio, doc. 199 x2, contorniat, doc. 80). 
De l'adjectiu hoiubnim (de sidus) que expressava, en sentit generic, tot 
allb relacionat amb els astres, xdels astres., i .del sol., perO principalment 
mestelat.; igualment, ediví* i ~briiiant, esclatant.. Era un mot d'ús poetic 
(vid. Nimbus). Apareix a l'antroponímia com acognomen (cf. Kajanto 1965, 
p. 338). Jeanneret (1917, p. 91) el classifica com a nom que destacava 
la bellesa de I'ariiinal com a .bete de prix.. Toynbee (1948, p. 26 i 33) 
i Salonionson (1965, p. 88) I'anotaren entre els al.lusiiis al color o a 
les marques. Sidereus, en sentit simbblic, lloava e1 cava11 pel seu origen 
celestial (vid. Inhumanus) i per la resplendor que del seu p&l ernanava 
(vid. Foebus). En sentit metafbric, la imatge, immersa en el contigut 
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semantic del tema del mot, d'un cel ple d'estels, alludia al tipus de pel 
del cavaii, i descrivia el color a taques =lluminoses~ (vid. Gemmatus) 
d'aquest. 
Aspecte. Color. 
Origen. Diví. 

SIDONIVS 

Sidonius (norn., defiio, doc. 199). 
=De Sidon*, ciutat de Fcnícia, al nord de Tyr (vid. Tynus); també denomina 
per extensió ciutats o pobles d'origen fenici: -de Tyrs, *de Fenicia., .de 
Tebes. i, més tard, eels cartaginesos~; no hem d'oblidar l'ús especialitzat, 
tal com apareix a Virgili, Aen., 4. 137, i a Properci, 2, 16. 5 5 ,  per designar 
el color de Sporpra*. A Roma hi ha alguns testimonis d'aquest mot com 
a antropbnim, entre el s. I i N d.C. (cf. Solin 1982, p. 616). Sidonius, 
cn trobar-se esgrafiat en un document de Cartago, al.ludia, en sentit 
simbblic, a l'origen (vid. Gaetulus) de l'animal. Era un cavall anomenat 
Sidonius per recordar els valerosos cartaginesos (de Tyr) que lluitaren 
al cosht d'Hanibal. ... Omnis in a l t u d  Sidonius uisus conuerterat undiyue 
miles; ... així, Sili Italic, Punica, 17. 212, contemporani a la defiio (vid. 
Decoratus) que ens ocupa, féu recordar la tristesa dels soldats en deixar 
la terra italica. Aquest nom, segurament, representava una evocació dels 
orígens =gloriosos~ dels individus que donaren el nom (vid. Italus). D'altra 
banda, també es podria estar descrivint el color del p&l de I'animal (vid. 
Purpureus). 
Origen. Etnic. 
(Aspecte. Color.) 

SIGNIFER 

Signifero (abl., honoríl., doc. 178). 
En sentit estricte, =el que porta el signums (per al compost -vid. Fmgiyer- 
d'ús poitic* vid. Nimbus); signum, .senyals, =estendard.. Denomina, a més: 
-cstrellat-, i en masculí, en sentit figurat, -el guia., =el cap .  Lambertz 
(1913, p. 11 1) anota que donava bona sort a la cursa, il.luminant cap 
endavant. Salomonson (1965, p. 87) el classifica entre les activitats 
humanes. Signijer, aplicat a un cavaii circenc, designava, en sentit 
siinbblic, l'equus que va davant (vid. Viator), especificament, aquell que 
condueix la quadriga per davant dels altres, aquell que arriba el prirner. 
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D'aitra banda, es pot considerar la possibilitat que aquest apel.latiu es 
referís a les taques brillants del pel de l'animai (vid. Gemmatus). 
Aspecte. Taqiies. 
Destresa. Guiatge. 

Siluano (abl., honoríf., doc. 189), Siluan(o) i (abl., honoríf., doc. 177), 
vid. Sil[---] i Z~Aovavúv (ac., defwLio, doc. 203 x2). 
(Per a l  testimoni en grec, vid. Densor.) Nom del déu dels boscos, sovint 
confós amb Faune i identificat, amb Pan (vid. Lupercus); també fou 
sobrenom de Mart. Era una divinitat relacionada amb el culte a Bacus, 
del qual era part del seguici, tan recordat entre els noms de cavalls (vid. 
Leneus o Bacceautes). Apareix en forca testi~nonis com antropbnim (cf. 
Kajanto 1965, p. 216; PLRE, 1, s.v.; Mandouze s.v.). Friedlaender (1875, 
p. 3) l'inclogué entre els adjectius liatins, anotant -(nisi pro nomine dei 
habendum est)~. Lainbertz (1913, p. 110), Toynbee (1948, p. 28), Balil 
(1962, p. 335) i Salomonson (1965, p. 85) el classificaren com a uoin 
mitolbgic. Siluanus, en sentit metafbric, denominava el cavd  per com- 
paració amb el déu, el culte del qual esta molt iligat a Heracles (vid. 
aquest; hi ha molts noms de cavalls relacionats amb aquesta divinitat), 
ja que se li atribuia la forca propia de la joventut. En segon terme, es 
podria pensar en un origen figurat de l'animai, del camp, per oposició 
a la ciutat (vid. Rusticus). En quaisevol cas, en ésser nom de déu, invocaria, 
en sentit simbblic, la protecció divina. 
Expectatives. Bons auguris. 
Destresa. Farsa. 
(Origen.) 

SIL[-] (abl., honoríf., doc. 177). 

Segnrament es tracta de Siluanus (vid. aquest). 

SINATOR 

Sinator (nom., mosaic, d c 24) .]:. . . . . 
Per senator (i per e en i icial protonica, vid. Vaananen 1982, pag. 72 
$56; App. Probi: senutor non sinator). Es testimoniat com a cognomen 
(cf. Kajanto 1965, p. 317). Salomonson (1965, p. 81, nota 1, 16) l'anota 
com a nom de cavall. Sinaror dcnolninava l'animal, en sentit figura(, pcr 



comparació amb la responsabilitat i el poder propis d'aquest carrec. 
Descrivia I'actitud -sobretot desitjada- de l'equus en sentit global i a 
la cursa. Era un apel.latiu que, en sentit figurat, destacava l'experiincia 
del cavaü en la seva tasca (vid. Consul). 
Destresa. Guiatge. 

SIRICVS 

Sirico (abl., honorif., doc. 178). 
Segurament per syricus *de Siria. (i per y, vid. Crisaspis), o -menys 
possible per sericus *de seda.. Aquest darrer seria més estrany ja que 
i<e(liarga) no era habitual exceptuant determinades circumstancies 
fonetiques (cf. Vaananen 1982, p. 71 *54), caldria que hi hagués hagut 
una assimilació regressiva; aixb no obstant, es coneix la grafia siricae 
a la inscripció, CIL N, 1940. Syricus sí seria més possible, tant per 
paral.lels de la mateixa inscripció on apareixen anotacions com Lybius 
per Libyus (vid. aquest darrer i Cotynils), com per la confusió freqiient 
en l'anotació grafica del so y (cf. Vaananen 1982, p. 73 *58). Lambertz 
(1913, p. 113) citant Siricus l'inclogué entre els noms referits a les crins 
dels animals. Contrariament, Friedlaender (1875, p. 3), Toynbee (1948, 
p. 29) i Salomonson (1965, p. 87) el classificaren entre els noms geografics. 
Malgrat que sericus pogués designar la suavitat del pel del cavali, sembla 
que Siricus es referia a Syricus. En tal cas es referia a l'origen, sebwrament 
simbblic -recordant la rapidesa guerrcra d'aquest poble- (vid. Smo), de 
l'animal. 
Origen. Etnic. 
Destresa. Rapidesa. 

EfiA (nom., deflnones, docs. 195, 196, 197). 
Per Sol (vid. Laureatus). A I'astre Sol s'oferien els obeliscs; al seu voltant 
giraven les quadrigues al circ el qual presidia (vid. Helios). Era símbol 
de prosperitat (vid. IVilus), de la seva llum broiia la vida (vid. Lucidus). 
Era anomenat de moltes formes, algunes de les quais s'usaren com 
apel.latius per a cavaiis circencs, com ara: Oriens, Exoriens i Helios (vid. 
aquest i Foebus). A la mitologia, era una antiga divinitat sabina introduida 
a Roma pel rei Tit Taci, qui practicava el culte al Sol. No obstant aixb, 
I'adoració i l'admiració al Sol com a font de calor i vida és un fet comú 
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a totes les cultures. Entre els noms de cavalis són múitiples les referencies 
al Sol; s'evocava quan es descrivia el pkl del cavail per comparació amb 
el color (vid. Piropus), amb les flames (vid. Pyras), amb la brillantor, 
amb la cremor, ... (vid. Icarus), que d'eil emana. 
Afecte. Lloanca. 
(Aspecte. Color). 

SPECIOSVS 

Speciosus (nom., contorniat, doc. 80). 
=De bella aparenta, #exterior brdlantm, neix del sentit laudatori ebellesas 
de species ~aspectes. del qual es deriva pel sufix +sus (vid. Lmriosas).  
És lestimoniat corn a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 231). Toynbee (1948, 
p. 27 i 33) l'anod amb CalimoSus -referint-se al mosaic de Beii-lloc, 
prenent-lo per noin de c a v d  quan és el nom de l'auriga (cf. Darder 1988, 
p. 222-231)- entrc els noms que expressaven agilitat i iiengeresa. Tal 
com mostra el tema del qnal deriva (cf. Ernout-Medlet, S.V., *specio), 
Speciosus destacava la figura i la conformació de bellesa excepcionals del 
cavall que duia aquest noin. 
Aspecte. Beiiesa. 

SPECVLATOR 

Speculator (nom., disc d'argila, doc. 58). 
En sentit generic, designava xaquell que observa.. És un nom agent derivat 
de speculor eaguaitar, espiar., denominatiu de specula clioc elevat., 
=observatorim i d'aquí *emin&ncias (al seu torn és derivat de *specio, vid. 
Speciosi~s). A partir d'aquest darrer i de tots els usos especííics del ~ n o t  
que ens ocupa (així denomina .explorador=, ~missatger. o p a r d a  personal 
de generals.), podem observar que el significat profund del mot marca, 
d'una forma evideut, en l'acció del verh, l'anticipació de l'actor per davant 
de la resta. Amo, cs fa especialment patent si relacionem Speculator amh 
el context circenc; és a dir, com apel.latiu d'un c a v d  de circdenominava 
aquell equus que ocupava una posició destacada, tant per davant a la 
cursa, esdevenint el vencedor, com, en sentit simbolic, per haver-ho estat 
moltes vegades o per desig que ho fos en un futur. 
Destresa. 
Afecte. Lloanca. 
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SPHODRIA 

Sphodria (norn., funer., doc. 182). 
Del niot grec o@6pia, format des de l'adjectiu a@o6pós sviolent, impetuós, 
excessiun, tal com anota Visconti (1881, p. 180), pel sd ix  -ia conegudíssim 
-ja des de ben aviat pero usat sobretot en epoca tardana a l'onomistica 
llatina (com Euplia; cf. Solin 1971, pags. 116-117)- en la forniació 
d'antropbnirns fenienins (cf. Kajanto 1963, pigs. 70-72). Expressava la 
mateixa idea que Licenlia (vid. aquest), pero no en un sentit de =iliiertat= 
sinó de violencia. Aplicat a un animal i especialnient a una euga de circ, 
evocava abundancia de forca i d'exuberincia (vid. Luxuriosus) en els 
moviments i en la conformació. Sphodria resumia l'excés violent i cec 
d'iina euga indomable (vid. Superbus). 
Taranni. Indomabilitat. 

SPICVLVS 

Spiculo (abl., honorif.. doc. 177). 
Spiculum denorriinava -la punta d'un dard. o =el dard. mateix; corn a 
adjectiu s'usi més tard (Tertui.lia, De pudicitia, 7), i es generalitai en 
-punxegut.. És testimoniat com a antropbnim (cf. Kajanto 1965, p. 337). 
Friedlaender (1875, p. 4) anota ~spiculum?~ al gmp nomina generis 
femenini et neutrius. Lainbertz (1913, p. 111) i Toynbee (1948, p. 27) 
i'inclogueren com a nom d'arma referit a la rapidesa, el primer i a una 
característica física, la segona. Spiculus, per metonimia com Sagitta (vid. 
Balanus), descrivia la rapidesa de l'equw (vid. Ispicatus). 
Destresa. Rapidesa. 

SVPERBVS 

Superbo (abl., honoríf., doc. 178 x2): Superbus (norn., d+io, doc. 212) 
i Z d ~ ~ ~ p f l o v  (ac.: de+, doc. 208). 
-Superb, orgullós, altius, cmagnífic, sbriilant, gloriósa. Fou usat a 
l'antroponimia com a supernomen, per exemple, el dc Tarquini, últim 
rei de Roma (Ciceró, De re publica, 2. 28; Ovidi, Fasti, 2. 718) i com 
a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 268). La~nbertz (1913, p. 112) anoti 
que lloava el cavail. Jeanneret (1917, p. 91) i Toynbee (1948, p. 28) 
l'inclogueren cntrc els noms de victoria. Superbus qualificava l'equus per 
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mitji de la descripció de la seva forma d'actuar, perla qual es diferenciava 
de la resta i, en un segon terme, evocava la causa de la seva actitud: 
la victoria (vid. Gloriosus). El sentit d'aquest mot es referia a l'aspecte 
físic, pero, aquest era la conseqüencia del caricter de l'animal. 
Taranni. Indomabilitat. 
(Aspecte. Color.) 

SYRACVSVS 

Seracusus (nom., contorniat, doc. 128) i Syracuso (abl., mosaic, doc. 2). 
*De Syracusae~, ciutat dc la costa oest de Sicília. Syracusus era una forma 
menys usual que Syracusius, la qual apareix també corn antroponim (cf. 
Solin 1982, p. 626). Per al testimoni amb l'anotació e per y hem de 
pensar en una confusió entre i/e típica en el liati tarda +l document 
es pot datar a voltants del s. IV d.C.- (vid. Domenator) de la pronúncia 
ü, segurament afectada, de la y (< gr. u), que resultava i (cf. Vaananen 
1982, p. 73; vid. Siricus) Syracusus, paisi de Panhonn(-itanus) (vid. 
aquest), denominava i'origo -real o figurada (vid. Gaetu1us)- de l'equus 
(o del donador del nom?). 
Origcn. Etnic. 

TAGVS 

Tagus (nom., mosaic, doc. 33), &~LS (nom., fre de cavall, doc. 175), 
Tagu(m) (ac., defixiones, docs. 216,222,224,235) i[.]agu(m) (ac.,de+o, 
doc. 215). 
Riu de la Lusitania on. segons la Ilegenda, el vent Favoni (vid. Zephym) 
prenyava les eugues; d'aquesta unió nakien poltres velocíssims (vid. 
PeEoms)(cf. Zirkle 1936, p. 95-130; Bermejo 1976, p. 301-310). A més, 
tal com anota Sili Italic, Punica, 1. 234 i SS., es considerava un riu aurifcr 
(vid. Pactolas), la quai cosa també contribuya, en sentit simbolic, als efectes 
profilactics del nom en el desig de victoria. Tagus, com hidronim aplicat 
a un cavali circenc, evocava la rapidesa, la forca i la iieugeresa de les 
aigües en moviment, pero, sobretot, es desitjava, en sentit metafbric, que 
i'equus que duia aquest nom fos tan ripid com els llegendaris poltres 
fiUs del vent. 
Destresa. Rapidesa. 
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TALVS 

Talus (nom., vidre, doc. 39, contorniat, doc. 129). 
Per al doc. 39, hi ha hagut diverses inlerpretacions al ilarg de la historia. 
Al dibuix de Garrucci (1864, lim. 34.2), es llegeix, perfectament, Talus. 
A CIL XV, 7020 s'anoti Talus o L]talus. Salomonson (1965, p. 82) cita 
directament, sense cap comentari Italus. Alfoldi i Alfoldi (1990, p. 195) 
es preguntarcn si no corresponia a l'agils. La primera lectura, queda 
confirmada pel testimoni del doc. 129, on també apareix el nom Talus. 
Alfoldi i Alfildi (1990, p. 195), referint-se a aquest darrer, ilegiren Talus, 
pero es preguntaren si no 'odia correspondre a Tagus. Al nostre entendre P .  no cal llegir cap altre nom, sinó Talw per als dos testimonis, ja que 
6s aquest el mot anotat. 
Talus denominava un pctit os que es troba sota la tíbia i també darrera 
el taló -anomenat, en grec, áap4yd .o~  (vid. Actracle)-, les xgarretes* 
o csofrages*, i, per extensió, el -talóm. Aquest os fou usat com a =fitxa= 
o sdau. per a jocs d'atzar; d'aquí, tant el mot grec (vid. Actracle) com 
el ilatí talw, simbolitzaven bona sort. D'altra banda, al Iexic d'Hesiqui 
(S v d.C.?; cf. Ed. M. Schmidt, Jena 185868), s'anoti taA@ D qhwq 
(vid. Pyolampes). Aquest darrer paral.le1 podria ser contemporani als 
documents que ens ocupen (datables possiblement a l'inici del s. v d.c.). 
Apareix a l'antroponimia llatina com a cognomen (CIL N, 5070). Com 
apel.latiu d'un cavaii circenc, es podia referir, per metonimia, recorren1 
a la sgarreta. per evocar la rapidesa i s la lleugeresa del cavaii que duia 
el norn, descrivint, així, la forca física que s'acumula en aquesta part 
de les potes de l'animal, que li dóna potencia i velocitat. Tampoc es 
pot oblidar, aixo no obstant, la relació del nom amb l'astre solar, ja que 
és contínua 1'al.lusió a l  Sol (vid. aquest) entre els norns de cavaiis. Perb, 
sobretot, l'equus anomenat Talw esdevenia, en sentit simbolic (i també 
per metonímia), aquell =dau. que es iiancava a l'atzar a la recerca de 
la victoria, intentan1 que aportes bons auguris per a lafactio (vid. Aliator). 
Destresa. Rapidesa. 
Expectatives. Bons auguris. 

T~p~pápiov (ac., de*, doc. 201). 
Per temerarius (de temere) ~aquell que és dut per l'atzar-, eirreflexiu*. 
Tant Lambertz (1913, p. 113) com Toyribee (1948, p. 27) l'anotaren entre 
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els noms referits al temperament. En segon terme, evocava la proximitat 
a i'esdevenir incert (vid. Fortunius), pero, sobretot, descrivia l'actitud de 
l'equus. Es podria pensar en la fúria salvatge d'un cavd  descontrolat, 
=temeraris, gairebé indomable (vid. Ferox). 
Taranni. 
(Expectatives. Bons auguris.) 

TERDIACVS 

Terdiacus (nom., mosaic, doc. 17). 
Es un nom estrany, potser $origen africi, o corrupte (?) (vid. Mapraeron). 
Podíem pensar en alguna relació amb el numeral ter (tres), denominant 
=arriba1 en tercer ilocn; ipotser per tertiatus, de tertio -repetir per tercera 
vegadan, o per un derivat de tertius? Terdiacus, podria referir-se a I'origo 
circumstanciai de l'equus, havent nascut en tercer lloc (vid. Secundinus) 
(vid. Tetrapla), ~ e r b  el seu sipificat potser deriva d'una altra Ilengua. 
Origen. Familiar ? 
Significat desconegut. 

TETRAPLA 

Tetrapla (nom., dehio,  doc. 212) (vid. TcrpmAú a la llista de noms 
dubtosos). 
De zmpánrtooq xgiiatre vegades.. Audoileut (1904, p. 310), proposava: 
hoc PS~, nijallor, quattor equis parem. Jeanneret (1917, p. 95) dubtava 
quadruple, ou quadrige ?= i es preguntava si parlava del trot del cavall. 
iTetrapla feia al.lusió a alguna particularitat física o descrivia un cavd 
especialista en la quadriga? 
Aspecte ? 
Dcstresa ? 

THELVS 

Thelo (abl., honoríf., doc. 177). 
De 8fiñ.v~ asexe femenín, .femella., i, en sentit metaforic, aplicat 
especiaiment en descripcions caracterials, stendre, delicatn. És testiinoniat 
a l'antroponimia (cf. Solin 1982, p. 950). Toynbee (1948, p. 28) el traduí 
per *GirZy*. Thelus destacava el .caricter. especialment suau (vid. 
Delicatus) de i'animal que duia el nom (vid. Virgineus). 
'raranni. Docilitat. 
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THY[---] (nom., mosaic, doc. 14) 

Potser alguria vegada $'arriba a llegir el nom sencer; el mosaic esta 
restaurat ainb el norri Thymodes. No obstant aixo, Ennaifer (1983, p. 
834) es demanava Thylmodes ?]. Si es tractés d'aquest, responia a 
Thymoetes (8u~ol rqs) ,  considerat, segons la tradició grega, fiü de 
Laoinedon, germa de Príam, pero també fi de Príam, tal con1 anota 
Virgiii Aen., 2. 32-33: ... / et molem mirantur eqi~i; primusque Thymoetesl 
duci intra muros hortatur et arce locari, ... D'alguna rrianera, podria referir- 
sc, en sentit simbblic a l'origen insigne de l'animal. 
Destresa ? 
Origen ? 

TIBERIS 

Tibere (abl., honoríf., doc. 178), Tiberis (nom., de@%, doc. 225). 
tlidronim, i riorri del déu, també anomenat Tiberinus, riu del cor de Roma, 
el més llarg de la Península Italica després del Padus (vid. Eridanus). 
Coin tots els noms de grans fluvials (vid. Oceanus): Tiberis, per metonímia, 
destacava la rapidesa i la forca del cavaü, a més de recordar la capital 
de 1'Imperi (vid. Italw). 
Destresa. Rapidesa. 

TIGRIS 

Tigis i Tigrim (nom., ac., epigrama, doc. 242), Tignde(mj (ac., defiiones, 
docs. 216, 222, 224, 235) i [T]i[g]ride(m) (ac.: defiio, doc. 223). 
El préstec grec tigris, *tigre=, s'ha apropat al nom de riu Tigris per 
etimologia popular (cf. Ernout-Meillet,s.v.). N segle i v  d.C. Claudi Claudia, 
a De raptu Proserpinue, 1. 18, l'aplica directament per designar la peU 
del tigre. A l'onomistica era usual aplicar el mot per comparació amb 
algnna característica seinblant al tigre; Ovidi, Metam., 3. 217, anomcni 
així un dels gossos d'Acteón, de p&l semblant al  tigre, i Virgili, Aen., 
10. 166, a una nau que duia un tigre a l'esperó. Fou usat com a cognomen, 
segons Kajanto (1965, p. 329) referint-se al nom de l'animal. Friedlaender 
(1875, p. 4) l'anota com a noiri d'animal. Contririament, Lambertz (1913, 
p. 108), Jeanneret (1917, p. 94) i Balil(1962, p. 335) I'inclogueren entre 
els noms de rius. Toynbee (1948, p. 29) es decanta per aquest darrer 
grup, pero dubtant si era un nom d'animal. Segurament, el cavaii que 
duia aquest nom tenia el pil tigrat. Pero, també, en segon terme, se 
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li podria aplicar, o desijar que l'animai fos saivatge, ferotge i rapid com 
el tigre (vid. Lupus) i velos i lcugcr com el riu (vid. Tibens). 
Aspecte. Taques. 
(Taranni. Indomabilitat.) 
(Destresa. Rapidesa.) 

~vyaitü]vov i Tiyy~~rtcvov (ac., dejkio, doc. 205). 
Per Tingitanus (vid. Laureatus), habitant o indígena de la zona nord 
africana situada més a l'est, tocant l'atlintic. la Mauritunia Tingitana. 
Fou usat corn a c o p m e n  (cf. Kajanto 1965, p. 207). Lambertz (913, 
p. 108), Toynbee (1948, p. 29) i Salonionson (1965, p. 87) l'anotaren 
entre els &mics. Tzngitanus denominava l'origen, real o figurat (vid. 
Gaetulus), de 19equus. Entre els noms de cavds cirr~rics sovint es fa 
referincia a aquesta part de l'imperi. tarit dinb noms de pobles, Gaetulus, 
coin de reis, MasinYsu o Iuba. 
Origen. Elnic. 

TITAS 

Tifus (nom., mosaic, doc. 22). 
Segurament respon a i  firiai sobre els models grecs en -as sobre la 
denominació ilatina titan; o es tracta del grec t l v 5  evenjadors, en dbric 
tira<, també usat com a =fiscal., o tIta5 testimoniat a Hesiqui (vid. Talus), 
s. \! d.C.?, tlzaE. irnipos, 4 bvvaa~p ,  ol 62 ,üaodaU5, per d.lustre, sobira, 
respectable.; significats també inclosos en la caractcrització dels Titans 
(cf. Chantraine, s.v.). Aquests eren fills d'Uranus (vid. Vranius) i de Gaia 
(vid. Ol~ovpLv); un d'ella, Hyperió (Virgiii, Aen., 4. 119), és assimilat 
al Sol (vid. aquest). Tifus es referiria, en sentit simbblic, a l'origen diví 
de i'animal, i, en segon Uoc descriuria el .caricterx ferotge, saivatge i 
furiós, immers en la semantica del mot grec. 
Origen. Diví. 
Taranni. Indomabiiitat. 

TITONIVS 

Titonius (nom., mosaic, doc. 15). 
PCI Tithonius (vid. Corentus) -de Tithons, el qual era un dels fills de 
Laomedon, germi gran de Priam. Era molt beii (vid. Ganyrnedes) i 
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l'ilurora (vid. aquest) se n'enamori i engendraren dos fill, un d'ells 
Memnon (tesliinoniat també com a noni de cavall, vid. aquest). Fou 
iminortal pero no tingué la joventut eterna; i'Aurora el transforma en 
cigala (vid. Murra). Salomonson (1965, p. 85-6) el classifica com a nom 
mitologic. Titonius, en sentit simbolic, destacava I'origen diví i troia (vid. 
Latinus) de l'animal, i potser evocava la beilesa especial de i'animal (vid. 
Diomedes). 
Origen. Diví. 
Aspecte. Beiiesa. 

TOXXOTES 

Toxxotes (nom., contorniat, doc. 85). 
Per .c$m< (ultracorrecció del so lksl del grec E> vid. Eudoxsus), de ~ ó t o v  
xarcs, entes, en sentit metaforic, pels raigs del sol; designa l'earquer~ 
i, per extensió, 'el que tira els raigs del sol., és a dir, el Sol (vid. aquest 
i Fulminator); tarribé era identificat amb Sagittarius (vid. Oclopecta). 
Toxxoles es referia, en sentit simbolic, a la lleugeresa i precisió de l'equus 
per comparació amb les qualitats d'aquests destres guerrers, tan Uoats, 
entre d'altres obres, a la íZ.Zíída (11. 385), i on es recorda especialment 
l'heroi Aiax (vid. aquest), també testimoniat com a nom de cavaii. 
Dcstresa. Rapidesa. 

TRASINICVS 

Trasinicus (riorn., vidre, doc. 42). 
Per Thrasynicus (t per th, vid. Corentus; i per y, vid. Crisaspis) =el yiie 

venc amb confiancam o <el que venc amb audacia o coratge~, compost 
per Bpaw i -virío<, no testimoniat encara al I ~ x ~ c  comú (vid. Lenobatis). 
El primer terme és forrnador de nombrosos antropbnims, fins i tot en 
trobem amb la grafia Trasu- a Roma (cf. Solin 1982, p. 761). El sentit 
originari del radical és stenir confiancam (cf. Chantraine, s.v.), després 
prengué el sentit d'saudicia, arrogancia-, i a Homer el trobern com 
a substantiu amb el valor de ~valent.. El segon element del compost 
és conegudíssim també entre els noms de cavaiis (vid. Patinicus). 
Trasinicus desitjava la victoria, expressant alhora i'actitud =altiva= de 
l'aniinal. 
Expectatives. Victoria. 
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TRIVMFATOR 

Triumfator (nom., mosaic, doc. 23). 
Per Triumphator (f per ph, vid. Deyus), derivat pel s u f i  formador de 
noins agent (vid. Germinator), era l'actor del triumphus, de la =victoria.; 
era també un epítet de Júpiter (vid. Fulminator). Per a Ennaifer (1983, 
p. 839 nota 111) és un nom de bons auguris. Triilmfator, com Victor, 
amb una forta cirrega profilictica, resumia el desig i la il.lusió de vencer 
de l'individu que dona el norii al cavail. Era un nom de victoria, que, 
en sentit simbblic, s'cspcrava que, coin amulet, seMs per augurar un 
futur propici. 
Expectatives. Victbria. 

TVRIFICATOR 

Tun$cator (norri., contorniat, doc. 87). 
Literalment denoininava .aquel que posa o fa l'encens~, és a dir, saquell 
que realitza l'acte religiós de la tunjcatio, de l'ofrena de l'encens~. Es 
un compost tarda d'un primer terme, de préstec grec iiatinitzat, tus, turk 
sencens-, i de la forma $catar -compost de facio y -tor- ja aplicat amb 
valor pricticament de s u f i  (cf. Oniga 1988; Fniyt 1986). Es precisament 
perquk es tracta d'un acte de la religió romana, que Sant Agustí, a Contra 
Litteras Petiliani, 2. 187 i 237, I'utilitza per aidblatra~. Toynbee (1948, 
p. 32) critica Alfoldi (1943; vid. doc. 87) per traduir el mot com ~ t h e  
crafty incenserdferer* (el professional en l'ofrena de l'encens) i per 
entendre'l corri a no111 de cavall anticristia. La primera considera que 
dcnominava .a kind of jolce., com Pontqex o Augur (!?) i el tradui per 
CSnoker" (el que rebufa?), afirmant que es referia a l'esperit ardeut del 
cavail. L'etimologia del mot turifiator, tal com el ilegeix Alfoldi, i hem 
rnostrat al principi, no deixa cap dubte del seu significat i sentit, sobretot, 
si el contextualitzem (el document fou datat cap al 41 0 d.C.) i el relacioneiii 
amb el sentit que ens aporten Agustí i Prudenci (Apotheosis, 292: usi 
h~rifer amb el mateix sentit), corroborant aquesta interpretació. Tunfiator, 
a més de ser parlador sobre la practica i reivindicació de la religió més 
tradicionalista romana (vid. Ilederatus o Italus), com a nom de cavail 
circenc descrivia aquell que era cspccialista en la seva tasca (vid. Nauta). 
No obstant, cal destacar i remarcar l'ocupació ~naieixa: l'acte d'ofrena 
d'encens als déus, evocada en cpresent duratiun. Amb aquest ape1,latiu 
es pretenia recordar l'acció, en el moment culminant de la consagració 
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divina. Des d'aqiii i en sentit figurat, podem imaginar el cavali com 
l'especialista en la cursa, entesa com I'acte i I'acció mateixa; l'equus 
representava ahora l'actor i el vot de l'ofrena. 
Expectatives. Bons auguris. 
(Destresa. Guiatge.) 

Tunnus (nom., defiio, doc. 199). 
.D'encens., derivat pel sufix -inus (vid. Puerina) de tus, tu& (vid. 
Tunicator); apareix recoilit a les Gloss. (cf. Gafiot, S.V.). Per altra banda, 
thurinils, .de Thurium., B&p~ov ciutat de Magna Grecia, sí fou usat al 
lexic comú; l'omissió d'anotar l'aspiració de l'oclusiva grega seria possible 
(vid. Patinicus), pero no imprescindible tal com es pot comprovar amb 
Crysiphus (vid. aquest) anotat a la mateixa de jko  on apareix aquest nom. 
En canvi, a l'antroponimia es testimonia en epoca tardana Turinus (cf. 
Kajanto 1965, p. 163) i Turrinus a Hispania (cf. Abascal 1994, p. 535, 
S.V.), i no apareix cap testi~noni Thurinus. Per a Lambertz (1913, p. 1081, 
i el seguí Jeanneret (1917, p. 941, aquest responia a la transcripció del 
mot Boupivo~, considerant que era un cavd d'un propietari de Bovpiog, 
citat per Estrabó, 6. 264, relaciona1 amb el vi, indret de la zona sud 
de la Península Itilica, on habitaven els Messapis. Per la coincidencia 
cronologica entre Turifiator (vid. aqnest) i Turinus (inicis s. v d.c.), pels 
paral.lels antroponímics, pel tipns de document i localització del mateix, 
a Cariago, ens sembla que cal optar per la lectio jacilior. Turinus (de 
tus) que, en sentit figurat, també podríem entendre com una ofrena 
d'encens, sobretot si el relacionern amb el testimoni Tunicator. Per tant, 
Turinus descriuria o bé el color del pAl del cavd (vid. Ceruleus) o, en 
sentit simbolic, es consideraria una ofrena als déus (vid. Sacratus). 
Aspecte. Color. 
Expectatives. Bons auguris. 
(Origen. ~ t n i c  ?) 

TVRRENIVS 

Turrenius (norri., contorniats, docs. 132, 133, 134, 135). 
Per Tyrrhenius, derivat pel sufii -ius (vid. Olympius) -que  només reafirma 
el significat etnic del mot- de Tyrrhenus (vid. aquest), =de T ~ h e n i a . ,  
=etrnsc. i en sentit poetic erornansn (vid. Italus). 
Origen. ~ t n i c .  
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TVSCVS 

Tusco (abl., honoríf., doc. 178, funer., doc. 180). 
Habitant o indígena d'Etríiria, etrusc. A l'antroponímia és més freqüent 
Tuscus qac Tyrrhenus (vid. aquest)(cf. Kajanto 1965, p. 188). Tuscw es 
referia a I'origen, real o simbblic de l'animal (vid. Italus). 
Origen. ~ t n i c .  

Tyranis (nom., tessera de plom, doc. 152). 
De mpawlq, =sobir&, ainb matisos diferents, des de -re¡=, -despotic., 
el mateix Zeus o l'esposa de Tyrannus (vid. aquest). A l'antroponímia 
era usual entre les dones a Roma (cf. Solin 1982, p. 1004). Toynbee 
(1948, p. 28) considera que era un nom d'ehonors. Com a nom de cavall 
circenc, descrivia l'actitud característica dc l'animal, remarcant, iguaiment, 
un matís de destresa en el govern de la quadriga. 
Taranni. 
Destresa. Guiatge. 

Tyrannus (nom., disc d'ivori, doc. 50). 
De Rípawos .el que té el poder de totes les coses*, més tard =despota=. 
Balil(1962, p. 239) l'anoti anib Pantaracus. (Per a Toynbee, vid. Tyranis.) 
Tyrannus denominava, en sentit simbblic, aquell que duia les regnes a 
i'arena, com a guia de la resta de cavalls de la quadriga (vid. Coryphaew), 
i, en sentit ampli, també és extensible al governant de I'esdevenir, 
contribuint així a propiciar els bons auyris .  D'altra banda, cal destacar 
tarnbé el possible matís descriptiu del caricter de l'animal, molt proper 
ai sentit exposat per al  nom anterior, Tyranis (vid. aquest). 
Destresa. Guiatge. 
Taranni. 

TYRIVS 

Tyriu(m) i Tyr[.]u(m) (ac., dejkiones, doc. 215, 216, 217, 222) i Túp~ov 
(ac., defixio, doc. 200). 
De Túp~os, =de Tyr=, denominava els habitants o indígenes de la ciutat 
de Fenícia situada al sud de Sidon (vid. Sidonius), pero també als 
cartaginesos (vid. Karcidon). Els testimonis d'aquest nom han estat trobats 
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a Cartago i Hadmmetum, per aquest fet, potser el mot es referia a l'origen 
ancestral, en seritit simbblic, dels cavails (vid. Libyus o Medus), reivindican1 
aquests origens com a prbpis (vid. Guetulus i Imber), 
Origen. Etnic. 

TYRRHENVS 

Tyrrheno (abl., honoríf., doc. 178 x2). 
Els habitants o indígenes 'de Tyrrhenia*, eetruscs; també era el nom 
d'un heroi, de mite confús, pero que després d'una fam a Troia arriba 
a Etmria i dona origen al Uinatge etrusc. Es testimoniat com a antropbnim 
(vid. Tuscus). Entre els norns de cavails circencs conviu amb Turrenius 
i Tuscus. Tyrrhenus recordava els orígens ancestrals i les tradicions ben 
assentades en la cultura de Roma (vid. Liber, Lahnus i Gentilis); 
precisament, com a ús poetic (Sili Italic, Punica, l. 1111, fou un mot 
aplicat per designar a tots els romans (vid. Romulus). 
Origen. ~ t n i c .  

VAGARFITA 

Vagur$ta(m) (ac., defixiones, docs. 215, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 
235 x2) i VagurfLta] (ac., dejixw, doc. 223). 
Sernbla un compost d'origen barbar o de barreja entre el diaiecte suditalic 
i algun altre del nord d'krica. Tots els testimonis d'aquest nom han 
estat trobats a Hadmmetum. 
(Cense cap raó fonamentada aparent, el mot ens sembla descriure la peii 
a taques de l'animai (?).) Audoiient (1904, p. 381-385) anota .cuius sit 
linguae obscurus esta. Lambertz (1913, p. 114) afirma 'barbarische 
Narnen.; Jeanneret (1917, p. 92) dubta =mot de formation barbare racine 
uag- (?).. 
Significat desconegut. 

VAGVLVS 

Vagulu(m) (ac., defmiones, docs. 215, 216, 218, 219, 222, 223, 224). 
Amb el mateix significat que uagus, =errant. i &decís, capritxós., 
=vagabund~ del quai deriva pel sufix diminutiu ulus que només afegeix 
un matís afectiu (vid. Gemmula); h n  conegut pels versos d'HadriiAnimula 
uagula blundula (Scriptores Stonue Augustue, Espartia, Hadria, 25. 9). 
En masculí fou usat com a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 271). Lambertz 



(1913, p. 113) i'inclogué entre els norns referits al iemperament, traduint- 
lo per -das nervose., interpretació que Jeanneret (1917, p. 92), anotant 
~errant., no entén. Toynbee (1948, p. 28), coin amb Fastidiosus (vid. 
aquest), opina que era un apel.latiu pejoratiu, com un epítet juganer. 
Vagulus descrivia, seguramcnt, l'actitud .despreocupada= (vid. Multiuolus) 
de I'equus, tant en sentit físic com temperamental, amb afectivitat. 
Destacava la mama sense direcció precisa del cavall (vid. Noctiuaps), 
mandrós .en petit~, docil, errant. 
Taranna. 
(Afecte. Estima.) 

VALENTINVS 

Valentino (abl., honorif., doc. 178 x4) i OúaA~[v]~&ivov (ac., defiio, doc. 
208). 
Oúahvc~ lvo~  per Valentinus (vid. Elpos) ,  de ualens (vid. Oúah~vq), derivat 
pel s u f i  -inus, que afegeix un Ueuger matís afectiu, (vid. Alumnus). Fou 
un mot forca usat a l'onomistica, tant c o ~ n  a toponirn (una ciutat de 
Liguria, una altra de Sardenya, d'Hispania, ...) com a antropbnim (cf. 
PLRE, vol. 1, s.v.; Abascal 1994, p. 534, S.U.). Friedlaender (1875, p. 
3) el classifica entre els noms d'home. Lambertz (1913; p. 113-114) 
l'inclogué als grups dels que lloaven el cavall i dels de nonis de persona. 
Toynbee (1948, p. 29) considera que era un animal =from Valentia in 
Spania., entre els noms geografics. Valentinus, evocava la semintica de 
Valem, pero, segurament es referia a i'origen de l'animal, recordant el 
propietari, personatges coneguts (vid. Socrates) o bé alguna de les ciutats 
hornonimes (vid. Fanester o Sidonis). 
Origen. ~ t n i c .  

VASTATOR 

Vastatore (abl., honoríf., doc. 178). 
.Devastador=, destructor. (de uasto). Per a Lambertz (1913, p. 112), 
era el nom d'una activitat terrible relacionada ainb Sica i Pugio. Rea 
(1972, p. 96), en comentar Populator, (nom de cavall anotat en una deflxio 
de Leplis Magna) els considera al  mateix nivell. La imatge que podem 
obtenir quan pronunciem Vastator en el context circenc, com apeldatiu 
d'un cavall de cursa, és forca més violenta, pero bastant semblant a la 
que transrnet Inundator (vid. aquest); cal imaginar la velocitat i la potencia 



amb que l'equus envaia l'arena a la cursa. Pero a més, aquest nom 
descrivia, en sentit generic, i'actitud desmesurada (vid. Lwuriosus) en 
movlnents de l'anirnal que el duia. 
'Caranni. 

VENVST (tessera de plom, doc. 153). 

Segurament Venustus =seductor, graciósn, aple de gracia o elegincia~. Fou 
usa1 a I'antroponímia com a nom d'home i de dona (cf. Kajanto 1965, 
p. 283; PLRE, vol. 1, S.V.). Toynbee (1948, p. 28) el considera un epítet 
afectiu. Venustus descrivia el cavali per l'actitud i perla forma de inoure's, 
referint-se més concretament a la bella conformació de la seva figura. 
Aspecte. Beliesa. 
Taranna. 

VERBOSVS 

Verbosu(m) (ac., dejkiones, docs. 215 x2, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 
235 x2) (vid. Ver[---]). 
4bundant en uerhan, -el que diu les coses amb moltes parades., el 
sufix augmentatiu -osus (cf. Ernout 1949; Monteil 1984, p. 155; Viinanen 
1982, p. 147): aporta un matís d'abundancia al tema al quai s'uneix (vid. 
Luxuriosus). 1,ambertz (1913, p. 113) i Jeanneret (1917, p. 92) el 
classificaren entre els noms que descnvien el temperament de l'animal. 
Per a Toynbee (1948, p. 28) era un epitet afectiu pejoratiu (vid. 
Tunicator). Verhosus remarcava la particularitat de l'equus d9estar 
contínuament expresuant-se de forma fhnica; era un cavali reiiillador (vid. 
Gurrulus). 
Taranni. Expressivitat. 

VERNACLVS 

Vernaclus (nom., mosaic, doc. 26) i vid. Ver[---]. 
Per uemaculus (síncopa freqüent, cf. Vaananen 1982, p. 81 * 67, i vid. 
Saeclaris), xl'indígena., *el domestic., de uema ~esclau nascut a la 
familia.. Fou usat a l 'antr~~oníinia com a cognomen tant en masculí com 
en femení (cf. Kajanto 1965, p. 312). Vernaclus, #una banda, podria 
fer pensar en una actitud .obeidora= de l'equus en la cursa. Pero, de 
l'altra, i és en aqiiesta on recau el sentit principal del mot, descrivia 
I'origo circumstancial de l'animal. Era indígena, nasciit a la mateixa quadra 
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per la qual corria. En sentit simbblic, també es pot entreveure un lleuger 
matís evocador de les arrels ancestrals de la *patrias, com hem exposat 
per al  nom de cavd Primitiuus (vid. Gentilis o Ingenuus). 
Origen. Familiar. 

VER[---] (honoríf., doc. 177). 

Veure Verbosus o Vernaculus. Les possibilitats són molt ainplies només 
cal consuliar les liistes dels corpora antroponirnics. 

VIATOR 

Viator (norn., mosaic, doc. 21), Viatore(m) (ac., dehiones, docs. 224, 
235 x2). 
De uzo sviatjarz, uiator, com indica el sufix -tor realitza l'acció del verb; 
denomina eviatgern, crnissatger que va davant els rnagistratsm, i eapparitor.. 
És testiitioniat a l'antroponímia (cf. Kajanto 1965, p. 362; Mandouze 1982, 
S.V.). Lambertz (1913, p. 111) considera que donava bona sort a l'auriga 
i a la factio, dirigint el camí cap a la victoria. Jeanneret (1917, p. 92) 
I'inclogué entre els noms que expressaven valor excepcional del cavd  
en la cursa. Toynbee (1948, p. 29) i Calornonson (1965, p. 87) I'anotaren 
entre els noms d'activitats humanes. L'apparitor era un professional de 
l'arena del circ, que tenia la missió -tal com ens mostra el contingut 
semintic d'aqnest- d'anar davant les quadriyes mentre corrien. El uiator 
era l'encarregat de mostrar el camí al inagistrat. En sentit figurat, cal 
imaginar que el cavd  que duia aquest nom obria la pista, mentre el 
Iubilator (vid. aquest) animava els corredors a augmcntar el ritme de 
la cursa. Per tant, l'equus anornenat Viator, per metonírnia, es convertia 
en el que anava per davant la resta; així doncs, era el més ripid i =el 
primer., akí  com t a d é  era el cavd  que y iava  la resta, el finalis (vid. 
Frenalius). 
Expectatives. Victoria. 
(Destresa.) 

VICTOR 

Victor (norn., vidre, doc. 44, lluerna, doc. 167), Victore (abl., hononf., 
docs. 177, 178 x2, 189, funer., doc. 180), Victore(m) (ac., defiiones, 
docs. 216, 218, 222, 223), Biktor (nom., gemma, doc. 174) i Blmopa 



(x2) i Blinopoq (nom., defizio, doc. 207), 'Ov~inGpe(p) (ac., defiziones, docs. 
200 x4, 204 x2, 205 x2, 206 x2) i vid. Victo[---]. 
-El vencedor., és el nom de cavall gue aclamava i, alhora, desitjava la 
victoria de forma més directa. És conegudíssim a l'antroponímia com 
a cognomen a totes les epoques (cf. Kajanto 1965, p. 278; PLRE, vol. 
1, S.V.). Com hem apuntat per al nom Nicejom (vid. aquest), l'individu 
donava el nom esperant que servís d'amulet propiciatori de la bona 
fortuna. 
Expectatives. Victoria. 

VICTO[---] (honoríf., doc. 177). 

Segurament es tractava de Victor (vid. aquest) o Victoricus, etc. 

Vindice (abl., honoríf., doc. 189). 
Mot del iienguatge jurídic que denominava .defensor=, i per extensió 
wenjadorn (vid. Titas). Fou usat com a c o p m e n  (cf. Kajanto 1965, p. 
363). Lambertz (1913, p. 111) considera que oferia protecció a la quadriga. 
Toynbee (1948, p. 28) anota que era un nom de victoria que cridava 
al triomf sover rivals.. Vindex, en sentit figurat, evocava protecció i h i t a  
en defensa de la victoria per a tota la factio. 
Destresa. Guiatge. 

VIRGINEVS 

Virgineu(m) (ac., dehones ,  docs. 215, 216, 218, 220, 222, 224, 235) 
i [Vir]gineu(m) (ac., defiio, doc. 235). 
Mot format per la ilengua poetica per substituir uirginalis (vid. Nimbus) 
epropi de noia jove., wirginals; de uirgo dit també de les sfeinelles. dels 
animals, usat en epoca imperial també aplicat a les coses (cf. Ernout- 
Meillet, s.v.). Tal com Lambertz (1913, p. 113; vid. Virilis) i Jeanneret 
(1917, p. 92) anotaren, Virgineus es referia al temperament de l'animal 
(vid. i'uerWla i Thelus). 
Taranna. 
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VIRILIS 

Virile ( d . ,  honoríf., doc. 178 x3) i Olj~p~tA~(fi) (ac., defiio, doc. 200 
x2). 
(Per al testimoni grec, vid. Derisor). Descriu tot d o  referent o pertanyent 
a l'horne, ad'homen, ~masciilí~. És sorprenent la classificació que 1,ambertz 
(1913, p. 107) féu d'aquest nom de cavall, sobretot si la coinparem amb 
la que anota per a Virgineus; el primer el situi entre els noms de victoria 
i iioanca, com a qualitat que donava bona sort. Es evident, com diu 
Toynbee (1948, p. 27) i Kajanio (1965, p. 257) (aquest darrer en corneritar 
els para1,lels antroponimics), que aquest mot descrivia el temperament 
o I'actihid de qui el duia; una actitud difcrent a Virgineus pero no es 
pot dir que una ajudés més o menys en assolir la victoria. Tant Puerina, 
Iuuenis mm Virilis evocaven el scaricter. de l'euga o del cavd. 
Taranna. 

Vit[.]lis (nom., dejixw, doc. 198). 
Denomina tot aüo que és .vital=, =de vidas, .que dóna vida.. Fou forca 
usat a I'antroponímia, tant com a nom d'home com de dona (cf. Kajanto 
1965, p. 274); rnC.8 tevtirnoniat en femení a les inscripcions, pero en 
masculí més usat en epoca tardana (cf. Mandouze 1982, S.V. ;  PLRE, vol. 
1, S.V.). Lambertz (1913, p. 114) i Jeanneret (1917, p. 94) el classificarcn 
entre les característiques físiques de forca i vigor. Vitalis i Felix, tal com 
ja hem anoiat, són coneguts corn a antropbnims, pero, com apel4atius 
de cavaüs circencs, la seva cirrega semantica prenia més imporlancia que 
I'ús que se'n deriva. Vitalis descrivia la forca desbordant i generosa en 
viure de l'anirnal (vid. In~mdator), i desitjava, en segon terme, que afavoris 
la fertilitat i els bons auguris (vid. Frugifer). 
Taranni. 

VOLENS 

Volem (nom., defiio, doc. 199). 
Literalment .el que vol bé*, cdisposat=, sabnegatn, i per extensió 
=favorable, propicia. Lambcrtz (1913, p. 113), Jeanneret (1917, p. 92) 
i Toynbee (1973, p. 178) -traduint-lo aquesta darrera per ~willinp- 
l'anoiaren entre els noins que destacaven el temperameni. Volem descrivia 
I'actitud docil, servicial de l'equus, pero, alhora, en sentit figurat, per 



metonimia, amb I'apel.latiu es desitjava que propiciés els bons auguris 
(vid. Votalis). 
Taranni. Docilitat. 
Expectatives. Bons auguris. 

VOLVCER 

Volucer (nom., defiioms, docs. 212, 214), Volucri (gen., prosa, doc. 248), 
Volulcer] (noni., defixio, doc. 213). 
Ja el verb uolare evolars, s'usi amb el sentit de .córrer tan rapid com 
vola l'oceiin. Volucer, denoi~iinava .aquel que vola. i per extensió eaqiiell 
qne corren. Fou poc usat com a antroponim (cf. Kajanto 1965, p. 248). 
Lambertz (1913, p. 111) i Toynbee (1948, 27; 1973, p. 178) el classificaren 
entre els noms referits a la rapidesa; Jeanneret (1917, p. 92) anota una 
metifora per nom d'ocell. Volucer, per metonímia, es referia a la velocitat 
del cavall, tant si era real coin desitjada. 
Destresa. Rapidesa. 

VOLVPTAS 

Voluptate(m) (ac., defixiones, docs. 224, 235 x2). 
En sentit estricte, =plaer., oposat a dolor; i per extcnsió =joia, delicia., 
sentit que recorda i'originari uolup(ej est, =m'és agradable, m'agradan, 
forma neutra que resta d'un adjectiu *uolupis agradable., del qual deriva 
el inot quc ens ocupa (d. Ernout-Meillet, S.V.). Jeanneret (1917, p. 269) 
el classifici entre els noms mitol6gics i de creences religioses. Toynbee 
(1948, p. 28) opina que es tractava #un epítet afectiu. Voluptas: tariibé 
entis com cfelicitat, satisfacció~, es referia a un cavail que produia alegria 
i cplaer. al propietari per la seva beiiesa, per les seves victbries, ... El 
matís d'excés i del valor que evocava cl mot, recorda els noms de cavaiis 
Licentia i Lmuriosus (vid. aquests); l'exuberincia i l'abundincia eren 
qualitat apreciades en un cavaii circenc. 
Aspecte. Beiiesa. 

VOTALIS 

Votalis (nom.. iiiosaic, doc. 23). 
Mot dcrivat 4 e  nova formació (vid. Ferobolst des de uotum sofrena=, 
pel sufix -alis (vid. Vztalis). Votalis denominava el c a v d  dofrena., rvotiii~. 
Esdcvé un apel.latiu exemple primordial del valor proiiactic dels noms 
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de cavails circencs. En sentit figurat, es considerava com un vot als déus 
(vid. Sacratus o Turinus), esperant a s  propiciar la bona sort a la cursa. 
Per la cronologia del document (inici o mitjan del s. ir d.C.) es pot 
considerar un símbol recordatori de la religió i de la tradició romanes 
(vid. Tun$cator). 
Expectatives. Bons auguris. 

VRANIVS 

Vranio (abl., mosaic, doc. 2), Vranius (nom., disc d'ivori, doc. 48), Odpávio~ 
(nom., defiiones, docs. 194, 196), Odpavi[..] i OUp( ...... ] (defwiones, docs. 
195, 197). 
Pel sentit originari d'o.iip&v~o; =el que es troba al cel= d a t  com el cel-, 
aLludeix ais déus (vid. Olympius) i a tots els éssers que volen (vid. Volucer). 
Uri fou engendrat i =espbs- de Gaia (vid. 'OLKOV~~V>I), pare de Cronos 
i avi de Zeus. Com a element primordial de la forinació del món, dibuka 
amb els noms de cavaiis Oceanus, 'OLKOV~EV~ i Heliosl Sol el cosmos 
(vid. aquests). Vranius, en ésser =d'Vranusn, esdevé descendent d'aquest 
i habitant del cel. Com tots els noms de cavaiis derivats de déus lioa 
l'equus per la procedencia simbblica i ahora augura bona sort (vid. 
Fortunius). 
Origen. Diví. 
Expectatives. Bons auguris. 

VRB[.]N[..] (nom., defucio, doc. 198). 

Segurament Vrbanus (proposat per Audollent 1904, núm. 232), *de ciutat., 
oposat a Rusticus (vid. aquest). A l'antroponímia es testimonien forca 
cognominu (cf. Kajanto 1965, p. 311). Lambertz (1917, p. 92) i Jeanneret 
(1917, p. 113) consideraren &e descrivia el temperament de l'animal. 
A més d'expressar l'actitud o el corriportament -d'altra banda, dificil de 
concretar-, Vrbanus es referia, possiblement, a l'origo del cavaü i, en 
sentit figurat, es podria contemplar un lieuger matís descriptiu del caracter 
de l'animal, de *delicadesa i finura., compres en l'evolució de la semintica 
del mot. 
Origen ? 
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'Yoo (Al., manec de ganivet, doc. 71). 
Per boa& sjavelina. (simplificació de la geminada, vid. Tyranis). Aquest 
apel.latiu descrivia, per metonímia (vid. Sagitta), la rapidesa de l 'epus 
a la cursa. 
Destresa. Rapidesa. 

ZEOYPOZ 

Zefirus (norn., defixiones, docs. 212, 214). [.]efirus (nom., defixio, doc. 
213) i ZÉ@pov (ac., defixio, doc. 203 x2). 
Zefurus per Zephyrus (per a la fonktica, vid. De-fus i Cossuphus); era 
el nom del vent de l'oest o del nord oest, identificat amb el Favoni, 
que segons la Ilegenda, al costat del Tagus (vid. aquest), prenyava les 
eugues, les quals engendraven cavds ripids; així ho anota Sili Italic, 
a Punica, 16. 359-365, quan referint-se a Pelorus (vid. aquest), finalis 
de la quadriga que conduia l'auriga Durius, recordi -imitani Virgili Georg., 
3. 271-279-: ... Mirabile dictul nullus erat pater: ad  Zeph,yri nouajlamina 
campisl Vettonum eductum genetrix effuderat Harpe; i, més endavant, 
(16. 426427): ... Genitore, Pelore,/ te Zephyro eductum nunc, nuw 
ostendere tempus. Jeanneret (1917, p. 95) i Salomonson (1965, p. 85) 
el classificaren com a nom mitolbgic; Toynbee (1948, p. 29) entre els 
de vents. Zephyrus es referia, en sentit simbblic, a la lleiigeresa i a la 
rapidesa dels llegendaris poltres (vid. Aquilo i Tagus), desitjant o bé 
descrivint la velocitat en la cursa de l'equus que duia aquest nom. 
Destresa. Rapidesa. 

ZEP (vidre, doc. 37). 

Nom abreujat, segurament respon a Zephyrus (vid. aquest). 

ZMARAGD(us) 

Zmaragd(o) (abl., honoríf., doc. 177). 
Préstec del grec op&pay8og, designa la maragda~  i altres pedres precioses 
de color verd. Lambertz (1913, p. 111) i Toynbee (1948, p. 28) el 
consideraren com un epítet afectiu. Zmaragdus lloava el c a v d  en 
comparar-lo a un tresor, una joia, un objecte valuós, del propietari (vid. 
Margarita); remarcava així l'estima d'aquest per l'equus. 
Afecte. Estima. 
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[..]AMANTE(m) (ac., defixio, doc. 234). 
Per [Ad]amante(m) o per [Di]amante(m) (vid. Adamas o Diamas). 

[.]AOYA[..]ION (ac., d e j m ~ :  doc. 201). 

[...piiO[.l (defiio, doc. 196). 

[.]APTAPE (ac, defcxio, doc. 201) 

[...]CVL[---] (honorif., doc. 177). 

[.]HION (ac., defuno, doc. 208). 

[..]ENATOR (norn., defixio, doc. 199) 

Segurament Felnator (de uenor =seguir la Uebre-. .catar=), .el que segueix 
la iiebre-, =el catador*, en sentit real i figurat. Lambertz (1913, p. 111) 
considera quc l'apel.latiu desitjava al cavaii la matcixa rapidesa que la 
del gos de caca. Jeanneret (1917, p. 92-93) anota que es referia al teinpera- 
rrieril de l'animal. Toynbee (1948, p. 29) i Salonionson (1965, p. 87) I'inclo 
gueren entre els norris d'activitats huinanes. Cal entendre el mot en sentit 
genhric i fiiurat, aplicat a un cavall de cursa per metonunia. Vaator de* 
crivia l'animal com a =cacador~, com aquel que persegueix i obté: el cacador, 
la presa; el cavaii, la victoria. De la imatge podem intuir infiitat de qualitats 
aplicables a l'equus: rapidesa, coratge, constancia, persistencia, ... 
Destresa. 

1---]ENS (nom., mosaic, doc. 33). 

[ .... ]ER\'V (ac., dekio,  doc. 219). 

[---IESILAO (abl., mosaic, doc. 3). 

[---]GENS (nom., mosaic, doc. 27). 
Cagnat i Merlin (1923, p. 206) transcriuen [Fullgens. 
Es pot pensar en Fi~lgens *brillant. o en Ingens ~enorrne., per obtenir 
significats apropiats cum a nom de cavall circenc. Altres cognomina com 
Regens, Diligens o Agens (cf. Solin-Salomies 1994, p. 445), o en qualsevol 
cornpost arnb -gens, serien possibles pero rnenys probables. 
Fulgens (de ji~lgeo), fou utilitzat com adjectiii pero no tcstimoniat dins 
i'antroponímia, pero si que trobem el seu derivat Fulgentius (vid. 
Exsuperator) (cf. Kajanto 1963, p. 79; íd. 1965, p. 287). ES un mot aplicat, 
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corri adjectiu (cf. ThLL S.V.), a fenomens iiuminosos del cel, ai foe, ais 
metalis i a colors eom ara cl de l'ivori (vid. Eburnus), o el porpra (vid. 
hrpureus). Vegeu Foebus, Fulgidus o Candidus. Si fos Ingens es referia, 
en sentit red, a la mida (vid. Eximius). 
Aspecte. Color ? 

[..]GVRIVS 
[..]guriu(m) (ac., dehio,  doc. 224). 
[Au?]gurius segons la interpretació d'AudoUent (1904, p. 393-395). 
Magurius segons Jeanneret (1 91 7, 95). Segurament es tracta de Magurius, 
ja que les dues de&ones on es testimonia són molt semblants, i en els 
dos casos es troba en un context immediat identic: ... Secum [..]guriu 
Audace ... (AudoUent 1904, n. 284, 1. 15) i ... Secum Maguriu Auduce ... 
(Audoilent 1906, 11. 2, 1. 31). Sembla evident que, en la publicació de 
1904, AudoUent encara no coneixia l'aitre defiio. 
Augurius xd'augiir, augural*, (derivat d'augur pel sufix -ius; vid. Euentius), 
i forca usat a l'antroponímia com a supernomina, signa i agnominu (cf. 
Kajanto 1963, p. 47; id. 1965, p. 115). És bastant testimoniat en la forma 
masculina eom a cognomen (cf. ThLL, S.V.; Kajanto 1965, p. 318; Solin- 
Saloinies 1994, p. 27). Augurius pel sentit originari del substantiu del 
qiiai deriva i per I'expressat pel neutre augurium es pot entendre en 
sentit figurat com =el que és un presagi favorable., .el que dóna bona 
sort. (vid. Volens). lgualment, dóna prestigi, com Caesareus, o recorda 
un tipus d'actitud (vid. Attonitus). Vegeu Magurius. 
Expectatives. Bons auguris. 

[---IISVS (nom., mosaic, doc. 28). 

[--11% (nom., mosaic, doc. 28). 

[...]KOE (nom., defcxio, doc. 196). 

[..]LMINATOR 
[Fullminatore (abl., niosaie, doc. 36). 
=El que Uenca el Uarrip és el qui té poder per sobre totes les coses, és 
Zeiis (cognomen louis, .4rnobi, 6. 23, retor africi s. 11-111 d.C.; aki data el 
mosaic on trobem aquest testirnoni: ci. Durbahin 1982, p. 89). No apareix 
a l'antroponímia. Corri a derivat de fulmino esta estretament Uiat a n o m  
corn I.iL@dus perla idea de Uum poderosa. Fulminator expressa la superiuritat 
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de l'equus sobre la resta i el poder de decisió en l'atzar (vid. Omnipotens); 
alhora recorda la rapidesa dels raigs il.luminats (vid. Pyrobolus); és 
fulminant, amb rabia, decisió i rapidesa, com el iiamp. 
Destrcsa. Rapidesa. 

[-c?-]MVS (nom., contorniat, doc. 83). 

[---]NAS (mosaic, doc. 27). 

[..]NATOR (noin., defixio, doc. 199). 

[---INCIATOR (nom., contorniat, doc. 136). 
Alfildi (cf. 1990, p. 193) proposa, amb reserves, Distanciator. Aquest 
és derivat agent de distantia, amb una dissimilació del so dental en 
c., ja coneguda, distancia a CIL XIII, 581, de disto =ésser allunyatz, en 
sentit moral, &ser diferent (cf. Ernout-Meiliet, S.V. sto), entenem =el 
que és dilerent~. En tal cas, s'assembla a Notatus o Pretiosus denominant- 
lo precisament per ser diferent de la resta. Tal com ens suggerí Marc 
Mayer, tanibé es podria pensar en [I]nci(t)ator. En tal cas el nom descriuria 
el caricter alegre i engrescador de I'animal (vid. Incitatus i Iubilator). 
Taranna ? 

[..]NIPPVS 
[..]nippo (abl., honoríf., doc. 177). 
A GIL VI, 33937 i 37834 es transcriu [Salnippus (?). Friedlaender Uegí 
Menippus. Per aquest darrer es coneixen antroplnims (cf. Solin 1982, 
p. 105). 

[-c-6-]ORICV(m) (ac., defuio, doc. 234). 

Segnramcnt Pcto]ricus, derivat de Victor pel s u f i  -icus, fou usat sobretot 
com a cognornen del nord #&rica (cf. Kajanto 1963, p. 63-64; 1965, 
p. 278). Victoricus compren el mateix contingut semantic que Victor perb 
afegeix iin petit matís afectiu (aportat pel sufix). Potser recordava algun 
personatge conegnt (vid. Valentinus), perb evocava principalment el desig 
de victoria. També es podria pensar en altres possibilitats com ara, 
Floridus, Leporicus, Noricus, etc. entre d'altres. 
Expectatives. Victoria ? 

[.]RENAWS (norn., defmio, doc. 199). 
Audolient (1904, núrri. 233, 1. 5, pp. 306-308) anota [Frlenalius; a CIL, 
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VIII, 12504, [Flrenalius. N dibuix de Delattre, publicat a CIL, es Uegeix 
[-c-1-]renalius. 
Si entenern [Flrenalius, seria derivat defrenum pel sufix al is  (vid. Regalis) 
amb allargament ius (vid. Diuinius). És un mot tarda testimoniat a les Closs., 
111 309, 69, 70, en grec, ~ c o i ~ v o n o ~ ó ~  ~fabricant de frena" (vid. Tomates), 
mot igualment tarda citat pel sofista del segle iv d.C. Themistius, Orationes, 
26, 329a. Tarnpoc no hi ha paral.lels onomistics. Que es tracti d'un mot 
tarda i gairebé únic en testimouis no és cap factor que impedeixi que el 
nom de cavall es refereW a aquest (vid. Ferobols o Lenobatú.). Per a Lambertz 
(1913, p. 113) citant Frenatus -suposem que es refereix a aquest testimoni 
(?) i per a Jeanneret (1917, p. 91) era un norri referit a l'art de muntar 
o als atelatges. D'altra banda, sembla també possible pensar en Fremlius 
com .el yue portajrema; suposant una errbnia analogia popular i recordant 
que Funarius (vid. arpiest a la llista de noms que no són de cavalls) té el 
mateix significat que famlis. Portar el fre pot correspondre a qui porta les 
regnes, el que governa (vid. Coryphaeus). Pero també, si recordem el sinonim 
defrenum, iuga (d. ThLL, s.v.), podem entendre se1 que porta jou., parlaria 
aW d'un dels iugalis. De tata manera, Fremlius descriuria una aptitud dels 
cavalb i, en termes generals, l'eguus cspecialitzat en la cursa c h n c a .  
Destresa ? 

[.]REV[-c-7-?] (defiio, doc. 223). 

[---IR1 (rnosaic, doc. 12). 

[---]SOR (mosaic, doc. 27). 

[...]ZOYE (defio, doc. 196). 

1-]S[.p-A (mosaic, doc. 4). 

[-]VOR (norri., rnosaic, doc. 28) 

[...]VPERVS 
[Exs?]uperus (doc., 199). 
Si 6s d'Exsuperus, el més probable, cal entendre'l com Exsuperator (vid. 
aquest). Com a cognomen era poc usat (cf. Kajanto 1965, p. 278). 
Expectatives. Victoria. 

[--]VS ( n o n ,  mosaic, doc. 28). 



NOMS QUE PODRIEN SER DE CAVALLS CIRCENCS 

Noms dubtosos pel context immediat 

En aquesta llista es reuneixen els noms que apareixen en contextos 
iconografics o sintactics que no ajuden a determinar amb certesa si 
corresponen a noms de cavalls circencs o no. 

AMANDVS 

Amando (abl., de&io, doc. 212). 
Pel context irrirriediat riu es pot afirrnar que los nom de c a v d  o d'auriga 
(per aquesia qüestió vid. Dextroiugus a la ilista de noms que no són de 
cavalls circencs). Podria ser perf&ament el nom d'un auriga. Sovint 
apareix un mateix nom tant per a un agitator com per a un equus circemis 
(vid. Polystefanus). Vid. Amandus al lexic. 

Apria (abl., disc de pedra, doc. 54). 
Pel context docuinental, APRIAI SVPEISTES inscrit al centre d'un disc 
de pedra, sense cap imatge, no es pot afirmar que es tracti d'un norri 
de cavail circenc. Per a Bos (1955-56, p. 179) era el nom de l'auriga, 
pero per al testimoni Capria Supestes del doc. 176, el mateix autor afirma 
que Capria era el nurri del cavail en ablatiu i Supe(r)stes el de l'auriga. 
D'altra banda; ates el gran nombre de testimonis dels noms de cavaii 
Capria i conegiit el testimoni del doc. 176, podriern pensar que el que 
ens ocupa correspondria a [Clapria. M dibuix publicat per Bos (1955- 
56), no s'anota cap possibilitat de C. pero hi hauria l'espai perque hi fos. 
Aprius, G; d'aper xporc senglarn, norriés esta testirnonial com a gentilici 
en algunes inscripcions d'arreu dc l'impcri (cf. ThLL, S.V.). Si es tractés 
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d'nn equus, Apria podria respondre a i'origo *familiar., a l'actitud de 
I'anirnal en la cursa propia ed'un porc senglar., com K&rrpo<, o al color 
del pel. 
Origen. 
Aspecte. Color. 
Destresa. Forca. 

AQUILO 

Aquilo (voc., lluerna, doc. 159), Aqilo (voc., Iluerna, doc. 157). 
En aquests dos documents, el context immediat, tan iconogrific com 
sintictic, no permet afirmar que el nom correspongués a un cavail circenc; 
també podria referir-se al de i'auriga. Com a tal identificaren ThLL (cf. 
S.V.) i CIL XV, 6258 el testimoni del doc. 157. Per al doc. 159 ThLL 
(cf. s.v.) considera que calia entendre un cognomen uir i CIL XV, 6254 
(cf. 6253) dubtava entre les dues possibilitats. Al doc. 157, en una tabula 
ansata sota un cavall s'anota Aqiloua (per aquest tipus de formulari i 
la seva utilització en inscripcions circenques cf. Darder, ~Noms 
d'aurigues ... a, pp. 287-300). Al doc. 159, es llegeix Aquilo Calos, aquest 
tipus d'anotaciú era freqüent iitilitzar-la referint-se a aurigues o a atletes. 
Per al comentari d'aquest nom com a nom de cavall vid. Aquilo a l  lhxic. 

AmpaoA.~ (voc., Iluerna, doc. 154). 
Segons ThLL (cf. S.V.) aquest nom pot referir-se tant a un cavall com 
a un auriga. Salomonson (1965, p. 83) l'anota entre els noms de cavalls. 
El context, Actracle Calas (veure A3Golmus), no permet afirmar a quin 
dels dos feia referiricia, el més possible és que es tractés d'un 
antroponim. 
A CIL XV, 6253 es proposa 8 u i t  ne Actracle = Astrag(a)le ?B. ThLL 
(cf. S.V.) s'inclou aqnest testimoni a la veii Aslragalus, -i. AmpaoAs sembla 
correspondre eiectivainent a cimpdyahoc, el nom d'un =petit os., que 
denominava, -la garreta., el -genoil= de les potes del darrera dels cavails 
tal com ho recdl Xenoion a De Equitatio 1. 15. Aquest os fou usat com 
a =fitxa o dau. en jocs d'atzar; més tard tamhé prengué el sentit 
d'earracadas, i de <prisma de fusta.. En llatí s'usa com a terme tecnic 
arquitectonic o com a nom de planta. També hi ha testimonis de nomina 
d'esclaus i de cognomina, fins i tot amb grafies que ajuden a entendre 



la que ens ocupa, com Astracalus a CIL VI, 8871, Astracal a CIL VI, 
15703 o Astragaus a CIL IV, 2437. Podria tractar-se d'un apel.latiu afectiu 
o d'alguna marca al cos o alguna particularitat d'aquesta part del cos, 
relacionada possiblement anib la rapidesa (vid. Peciolus). En un norn com 
aquest, dubtós des de la seva lectura, les portes queden obertes. Si 
acceptem que es tracta d"Aurppáyaño~, el seu significat responia a la 
intenció de remarcar, per metonímia, la ileugeresa de I'equus o, referint- 
se al .dau., a la bona sort (vid. Talus). 
Expectatives. Bons auguris. 
(Destresa. Rapidesa.) 

Axolmus (nom., iluerna, doc. 155). 
Entre dues paimes es iiegek Axolmus [C]alos (veure Actracle); no es pot 
afirmar que sigui un norn de cavaii. 
Segurament respon a una adaptació d'un norn d'origen estranger a la 
llengua iiatina. ThLL (cf. S.V.), dubtanl del nom i proposant que es tractava 
d'un nom d'auriga, considera que era un norn celta. A. Holder (cf. Alt- 
Celtischer Sprachschatz, Graz, 1961, vol. 111, p. 782, S.V.) l'afegek al l&ic 
celta, citant només el testimoni que ens ocupa, sense cap comentari sobre 
el significat. 
Significat desconegut. 

Ba[..]ario (norn., mosaic, doc. 34). 
Al mosaic s'ha restaurat el norn per Ba[ll]ario. Landes (1990, núm. 92, 
p. 353) proposa Ba[rb]ario, i considera que els noms anotats corresponen 
als noms dels aurigues. Al mosaic apareixen quatre bigues; sota de cada 
una hi ha un nom. L'espai que hi ha sobre dels personatges és buit, 
així doncs hi cabria perfectament la inscripció del nom de l'auriga si 
així s'hagués volgut. iPer que s'han col.locat els noms als peus dels cavds? 
Segurament, es desitjava remarcar que s'anotaven els noms dels cavails. 
Ba[..]ario ha de correspondre al nominatiu ja que la resta de noms del 
document, Priscianus, Communis i Peculiaris (vid. aquests) estan en aquest 
a s .  Segurament cal Uegir Barbario, ja que Ballano troba difícil 
interpretació i, a inés, no troba paral.lels a l'antroponímia. Barbario tenia 
el mateix significat que Barbalus (vid. aquest i Hiiurus, Fortunio per al 
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sufix). Apareix com a cognomen també testimoniat en epoca tardana (cf. 
Kajanto 1965, p. 313). 
Origen. ~ t n i c .  

COMMVNIS 

Communis (norn., rnosaic, doc. 34). 
Per a la disciissió sobre si es tracta de nom de c a v d  o d'auriga vid. 
Bu[. .]ario. 
Communk wcomú, ordinarim, *acccssible a totsn i, per extensió, *afable, 
obert-. Fou inolt usat a l'antroponímia com a cognomen (cf. Kajanto 1965, 
p. 256). El més possible és que Communis descrivís l'actitud docil i 
dominable de l'anirrial que el duia. 
Taranni. 

CORONATVS 

Coromtus (cf. Duval 1978, p. 210 nota 27: sense referencia). 
-El que és coronat*. Es troba testimoniat, encara que poc, com a nomen 
i cognomen (cf. ThLI,.Onom., s.v.). Coromtus per un costat es pot assirnilar 
a norns corn Crinitus o Bracatus, pero principalment, evoca, en sentit 
metaforic, la victoria, -el vencedor.. com Polystefanus o Laureatus. 
Expectatives. Victoria. 

Dano (abl., defiio, doc. 212). 
Pel context immediat no es pot afirmar que fos nom de cavd  o d'auriga 
(per aquesta qüestió vid. Dextroiugus a la iiista de noms que no són de 
cavalls circencs). Podria ser perfectament el nom d'un auriga. Sovint 
apareix un mateix nom tant per a un agitator corn per a un equus circensis 
(vid. Polystefnnus). Vid. Darius al lk~ic.  

DIVINIVS 

Diuinius (nom., mosaic, doc. 25). 
Sobre la discussió si es tracta o no d'un nom de cavd vid. Eusebius 
rnés endavant. 
Per Diuinus .diví, de déusm, sextraordinari, meraveliós-; corn a substantiu 
expressi el'endevi~. El s i i f i  -im pot correspondre a una influencia 
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d'Eusebius (l'altre nom que apareix al mateix docnment), amb un 
aiiargament ereiteratius, com a reflex que els dos sufiios (-ius / -inus) 
són ireqüenis, i que no modifiquen el significat del mot (cf. Grangcnt- 
Moll 1991, p. 45 i 53). Fou aplicat a la toponímia i a I'antroponímia 
corn a cognomen (cf. ThLL.Onom., s.v.; Kajanto 1965, p. 211). Toynbee 
(1948, p. 28) l'anota entre els epítcti afectius. Diuinius, pot assimilar- 
se a Caelestinus o a Attonitus i per un aitre costat a Augur dcsitjant 
bons augnris, pero, principaiment, lioava el cavaii per la seva pcrfecció 
sirnilar als déus: o pel seu origen simbblic. 
Origen. Diví. 

EPEINA 

'Epi~va (ac.? defiio, doc. 208). 
Pcl context on es troba dins el document pot semblar un nom .de ca- 
v d  en acusatiu, corn els que el precedeixen (vid. doc. o Bdpahog), o 
també podria ser un aitrc tipus de inot lligat amb el formulari execratiu. 
Audollent, va transcriure el testimoni anotant =Ereina mihi. est E(u)r<e>ina=; 
al comentari no es va pronunciar sobre si aquest mot és un nom de 
c a v d  o no, aixo no obstant I'inclogué a I'index corn a tal: E(Y)R<E>IN 
Lambertz (1913, p. 113) -seose dubtar que fos nom de cavaii- considera 
que calia liegir del grec 'E[v]pc~v =sagap. Si l'entengnéssim corn a nom 
de cavaii hi ha diverses lectures possibles, pero cap convenc del tot; de 
I'adjectiii poc usat dpclvoug -Ilaner=, d'cfip~voq -de l'est., d ' lp~wc? Potser 
és una transcripció incorrecta d'Erinna, testimoniat corn a nom d'esclau 
(cf. Baungart 1936, p. 59). D'altra banda, es podria pensar també en 
un error per 'EpÉv~a. 

ETERNVS 

E-te-mulsa-..-e (contorniat, doc. 93). 
Alfoldi i Moldi (1990, p. 194) el considcraren nom de cavali. Pero pot 
tractar-se d'una paraula dins el formulari del mateix document; a l'altre 
costat del contorniat es llegeix: Udo-spero i corn a nom de cavaii Botricales 
(vid. Rotrocales). No obstant, no es pot afirmar a que respon ja que la 
continuació del text no es veu amb claredat. 
Etemus, pcr aeternus, és un conegut cognomen liati documentat sobrctot 
a la Gallia (vid. Draucm) (cf. Icajanto 1965, p. 274). Si penséssim que 
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és un nom dc cavaii, entendríem el mot com un amulet evocador de 
la immortalitat. Aqnest concepte el trobem ai nom de cavaii Inhumanus, 
encara que indirectament, o a Phoenk. 
Afecte. Lloanca ? 

EV PLIVM (mosaic, doc. 28). 

N mosaic de Bell-lloc, s'anoten els noins al costat de cada auriga, 
Calimo@s, Limenius, Filoromus i Torm, i de cada funalis, Patinicus, 
Poly&fanus i Pantaracus. Sobre el cos del iugalis esquerra de la quadriga 
in naujragium, es liegeix Eu al coli i Plium a I'anca. Aquesta inscripció 
ha estat sempre identificada, encara awi, com el nom del c a v d  (cf. Darder 
1988, p. 225-226). Pero, jcom és que esta anotada sobre el cos de i'animal 
i no al costat com és habitual, on hi havia l'espai suficient per fer-ho? 
Aquest fet mostra que es volia remarcar de forma diierent el significat 
d'aquesta anotació. El més probable és que es desitgés acabar d'explicar 
l'acció represcntada per la imatge, tal com succeeix amb les incripcions 
de la quadriga vencedora del mateix mosaic (cf. Darder 1993-1994, p. 
2'72-273, nota 98); í'atinicus és aquell que va cap a la victoria (vid. aqnest) 
i pertany a la quadriga vencedora. Si s'hagués volgut indicar que era 
un norn de cavali, no s'hagués anotat sobre el cos de l'animal. Totes 
les inscripcions que han aparegut en docurnents, especialment a mosaics, 
anotades sobre cavaüs circencs, fan referencia als propietaris o a una 
advocació divina (cf. Darder 1993-94, p. 287). No obstant, es podria pensar 
que varen posar la inscripció sobre el iugalis per indicar que es referia 
a aquest. M, en un primer moment, pensirem que Eu Plium, com a 
locució ironica exclamava sbé per la nau!. o ~ b o n a  navegació!~, tal com 
anota Laurier (=Bull. Mon.. 1, p. 240)(cf. Darder 1993-1994, nota 99). 
D'altra banda, Euplius és testimoniat com antropbnim al s. np d.c.; fou 
el nom d'un martir de Catania (Actas de los mártires, Madrid, 1987, 4a 
ed., D. Kuiz Bueno, p. 1051 i cs.), i apareu a una inscripció parieturiae 
de Pompeia, CIL n7, 2310b, 5048, i a una funeraria d'Ammaedaras, CIL 
VIII, 367; format segurament; per anaiogia amb Euplia, més usat (cf. 
Solin 1982, p. 1233; Glenfe11 i Bunt 1898-1920, vol. XII, 1583, 12/11) 
derivat d'Euplus (cf. Solin 1971, p. 11.7). J. Gómez Paliares (cf. Corpus 
d'inscripcions musives d'Hispr~nia eii prernsa; agraim la gentilesa d'infor- 
mar-nos) proposa per Plium el comparatiu de superioritat nhalwv, entes 
per =el miilora. En tal cas, també podria ser una exdarnació ironica, ja 
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que es refereix al cavail com el millor quan la imatge mostra que ha 
fracassat en la seva tasca 
Afecte. Lloanca. 

EVSEBIVS 

Eusebius (nom., mosaic, doc. 25). 
El mosaic on es tcstimonia esta perdut, només es coneix la descripció 
feta a l'lnventaire des Mosaiques Algeriennes (núm. 430). S'hi anoten dos 
noms de cavalls, Diuinius i Eusebius, i un nom d'anriga, Cesorius. Tots 
ells molt semblants i un poc estranys com a noms de cavaiis per la 
semantica. No es pol confirmar que es tracti d'un nom de cavall. 
Salomonson (1965, p. 82 nota 1, num 19) l'iuclogué com a tal. La resta 
d'autors (Toynbee, Lambertz, ...) no e1 citaren. 
Del grec EUU@E~O<, nom molt usat en grec i en liatí com a antropbnim 
(cf. Kajanto 1963, p. 26 i 73 SS.) especialment testimoniats entre el s. 
11 d.C. fins al VI (cf. Solin 1982, p. 1227 i 1362; Mandouze 1982, S.U.). 

E ~ u E ~ É w  expressa la idea de =fer un acte respectuós cap als déus o pares.. 
Eusebius, en el document, es troba al costat de Diuinius; si recordem 
els noms de cavaUs Sanctus, Sacrahu, Fortuniils i Turiicator -entre 
d'altres- ens adonem que cal que, a més d'observar que té paral.lels 
entre els antropbnims (vid. Yalenbius i Valens), la carrega semintica del 
mot és molt forta. Podem pensar que Eusebius era ~ a ( ~ e U  (cavall) que 
realitzava un acte respectuós cap als déus., així doncá era una ofrena 
en honor d'aquests (vid. Votalis). 
Expectatives. Bons auguris. 

FAVSTINVS (nom., contorniat, doc. 139). 

Sota la imatge Cuna quadriga frontal es Uegeix Faustinus. ALfoldi i Alfüldi 
(1976, núm. 445, lim. 185. 4; íd. 1990, p. 189) Yanotaren entre els 
noms d'aurigues, com lohannes i Polystefanus, en canvi considera Consul 
coma nom de cavail i dubta sobreBeatus. Tots aquests noms estan inscrits, 
en contorniats, sota una quadriga. Encara que f o r p  vegades es troba 
el nom de l'auriga inscrit sohre la qnadriga i el del cavall sota aqnesla, 
l'exemple més impressionant és el del mosaic de Polhdus de Treveris 
(doc. 35), amb el nom de cavaii Compressor (vid. aquest), no es pot afirmar 
que quan només apareix un nom a les potes dels cavalls sigui el de I'auriga 
o el del funalis esquerra. No obstant, aquesta darrera possibilitat seria 
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la més Iogica, ja que normdment sobre l'auriga hi ha espai per haver 
inscrit el seu nom. D'altra banda, el tipus de noms que apareixen en 
aquesta situació, corri Iohannes, Consul, Polystefanus o el que ens ocupa, 
correspondrien millor d norri de l'auriga. 
Faustinus derivat de faustus, cfelic, favorables pel sufix -inus (vid. Hilari- 
nus) que afegeix un matís afectiu. Foil forca usat a I'antroponímia (cf. 
Kajanto 1965, p. 272; PLXE, vol. 1 i 11, S.V.). Si fos el nom del cavail, 
descriuria el caracter alegre de l'animal (vid. Gelos), pero amb un matís 
securidari profilactic per afavorir la victoria i els bons auguris (vid. Felix). 
Taranni. Alegria. 

FILOCOTVS 

Filocotus (nom., grafiti, doc. 193). 
Uns cavalls incisos a la orchestra del teatre d'Italica amb la inscripció 
Marcianus i Filocotus. Canto (cf. 1986, p. 50) afirma que són noms de 
cavails, pero no es pot afirrnar qiie es tracti de cavalls circencs: no hi 
ha cap indici al rcspccte. No hi ha cap irriatge publicada. 

CALLIO (voc., Iluerna, doc. 171). 

lnscrit al marge del cercle #una iiuerna, sense cap imatge es iiegcix Gallio 
ua (cf. CIL XV, 6259). Normalment, els noms que apareixen amb la 
ibr~nula Va es refereixen a un auriga (cf. CIL XV, 6258 i Darder 1989, 
p. 297 i 300). El nom esta en vocatiu corn correspon d formulari. El 
més probable és que es tractés #un antropbnim, d'un auriga, o de 
qudsevol altra persona. Pero en mancar un context iconografic precis 
e1 duhte qi~cda scnse resoldre. 
Cullio derivat de Gallos arnb el rnateix significat (vid. Gallus i Fortunio) 
també era testimoniat com antropbnim. 

GLAVCE (voc., iluerna, doc. 162). 

En una iluerna, la iinatge d'un cavail vencedor i la inscripció Va Glauce. 
Normalment aquest tipus de formulari anotava el nom de l'auriga en 
vocatiu (vid. Gallio). A CIL XV, 6258 es considera que era un nom de 
cavail. El més probable és que correspongués a un antroponim (vid. 
Gallio). 
Pcr al significat vcgeu Glaucus al lhxic. 
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HARPE (poesia, doc. 239). 

Sili Italic, Punica, 16. 365. anota Harpe com a noin d'una cuga mare 
de Pelorus (vid. aquest i Zephyus), un cavall circenc. Aquesta euga podia 
haver estat corredora al circ o no, pero no seria estrany que hagnés 
participat en curses ja que sembla que era molt rapida tal com indica 
la sernintica del seu nom i tal com Sili Itjlic mostra, per les caracteristiques 
físiques del poltre Pr.lorus, que aquesta engendra arnb el vent. 
Dcl grec aipnq, tipus d'espasa curta i corba usada pels perses (vid. 
Acenauces) i *falc=; Plini, a Nat.Hist., 10. 204, reconeixia amb aquest 
nom un oceii de rapinya. Sembla que no aparek a l'antroponímia. Harpe 
com a nom d'euga comparava, per metonímia, la rapidesa en t d a r  de 
I'ariria blanca (vid. Sica) amb la de I'animal. 
Destresa. Rapidesa. 

IOHANNES (norn., contorniat, doc. 140), 

Segurament es tracta d'un document que malgrat semblar un nom de 
cavall, per la posició on és inscrit -sota els cavds- (vid. Consul o Beatus), 
no és sin6 el norn d'un afeccionat al circ o, com proposaren Alfüldi i 
illfoldi (1990, p. 190). el d'un auriga. De tota manera, no es pot afir~riar 
que no fos un noiu de cavd  (vid. Faustinus). Iohannes era un conegu- 
díssim antroponim, inolt iligat al cristianisme (cf. ICajanto 1963, índex; 
Solin 1971, p. 66; Mandouze 1982, S.V.). Conekem forca exemples on 
coincideixen noms d'aurignes amb apel.latius de cavalls (vid. Polystefanus). 

INClTATVS (nom., iiuerna, doc. 164). 

Escrit a la part superior d'una iiuerna. No es pot saber si és un nom 
de c a v d  ja que no hi ha cap imatge. Salomonson (1965, p. 83) i 
17riedlaender (1875, p. 4) el recolliren coin a nomen equi. 
Vegeu Incitatus al Iexic. 

INCITATI (gen.?, Uuerna, doc. 163). 

Inscrit in mal-gine superne (ct. CIL XV, 6256): Calos pu(er) Incitah. A 
CIL s'anota que yodia ser norn de cavd  o d'auriga. Salomonson i 
Friedlaender (vid. nom anterior) el recoiiiren com a nom de cavall. El 
més probable és que es tractes d'un antroponim. 
Vegeu Incitatus al lexic. 
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LITEFANVS 

Litefanus (nom., p e p  de joc, doc. 66). 
Segurament alterat per Polystefanus o Stephanus. Salomonson (1965, p. 
83) anoti aquest testimoni com a nom de cavall. Bos (1955-56, p. 181), 
que veié la peca i que no l'inclogué entre els noms de cavalls, considera 
qne aquest ~ n o t  estava alterat. Cal pensar, en tot cas, en Stephanus o 
en un nom incomplet com Polysle/anus (vid. aquest). Com no hem pognt 
accedir a la peca, hein de pensar que si Bos no l'anoti com a nom de 
cavaü, potser no ho era o no es podia afirmar que es referís a tal animal. 

LVCVLENTVS 

Luculentus (nom., disc en os, doc. 60). 
Salomonson (1965, p. 83) l'inclogué entre els noms de cavails. No es 
pot afirmar ni negar que aquest testimoni sigui un nom de cavaii, ja 
que el nom esta inscrit sobre una peca circular on no hi apareix cap 
altra anotació. 
Lucukntus, .iluminós, briiiant., per la semintica del mot sena 
perfectament assimilable al gmp de noms de color resplendent (vid. 
Foebus). Al Iexic comú fou usat en sentit positiu per aclamar tant alib 
animat com ailb inanimat. Luculentus que tainbé es pot entendre com 
=magn;fics destacava i lloava, mitjanpnt la imatge esclatant de llnm 
brillant, l'aniinal per sobre la resta. 
Aspecte. Color ? 

MARCIANVS 

Marcianus (nom., grafiti, doc. 193). 
Per a la diicussió sobre si és nom de cavail o no vid. Filocotus més amunt. 

MASVE[---] (medalló, doc. 172). 

En un medalló un cavall vencedor agafat per les regnes per un auriga, 
sota s'anota Masue[---l. Podria correspondre tant al nom del cavall com 
al  de i'auriga. 
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MENESTER (nom., liuerna, doc. 165). 

A una lluerna s'anota Menester ua que segurament feia referencia al  nom 
d'un auriga. 
Si fos nom de cavall podríem entendre que corresponyés al grec pvqaflp 
cpretendent*, o easpirant a.. Menys probable seria de minisler .el que 
ajudaa (cf. ThLL, s.v. minister: notio primaria i.q. famulus). 
Expectatives. Bons auguris. 

MIRANDVS (noni., peces de joc, docs. 62, 63). 

A l  centre de les peces rodones s'anota el nom. Bos (1955-56, p. 181) 
els considera noms de cavails per similitud amb la peca de joc on es 
ilegek Pegasus (doc. 53). No es pot afirmar que fos un nom de cavail 
o que fos un antropbnirn. 
Per al significat, vid. Mirandus al lexic. 

MIRANI (? peces de joc, docs. 56, 57). 

Aquests documents en l'actualitat estan perduts. Sembla que en elis no 
hi havia cap imatge. Steiner (1939, p. núm. 31) els cita (doc. 56) al 
cataleg i Bos (1955-56, p. 180-1 i p. 317) el seguí i ariota el doc. 57, 
com a nom de cava& sense haver vist el documerit doncs ja no es trobava 
al museu. 
Per al significat, vid. Mirandw. 

PECVLIARIS (nom., mosaic, doc. 34). 

Vegeu Ba[..]ario més amunt, i Peculians al IAxic. 

PRISCIANVS 

[Plriscianus (nom., mosaic, doc. 34), Priscian[--1 (liuerna, doc. 166). 
Per a la discussió sobre si el testimoni del doc. 34 pot ser o no un 
norn de cavall circenc ,vid. Ba[.]ario a la llista de noms dubtosos. Pel 
que fa al del doc. 166, en la imatge apareix un auriga i una quadriga 
i sobre Priscian[--1, aquest nom podria referir-se tant alfunalis esquema, 
a l'auriga o al possessor. Ens sembla que no podem afirmar o decidir 
a qui es referek. Salomonson (1965, p. 82) el cita com a nom de cavd.  
El més possible és que es tractés del nom de l'auriga. 



PrLscic~nus, derivat de~riscus pel sufix anus  (vid. Pullentianus), no apareix 
al lkxic comú, perh fou fructifer a I'antroponímia. Prisciana, noin d'una 
ciutat +itada per Pomponi Mela (3, 10)- de Mauritania Tingitana, fou 
una forma usada com a nom de dona i, en rnasculi, d'home (cf. Kajanto 
1963, p. 63; 1965, y. 288). Priscianus, si fos norn de cavd, podria tractar- 
se d'un etiiic, o referir-se a l'antiguitat de l'anirnal en la quadra (vid. 
Primitiuus); en sentit simbolic, des del tema de prisci~s usat principalment 
en poesia (vid. .Nimbus) en sentit de respecte o veneració (cf. Ernout- 
Meillet, S.V.),  podria expressar la idca de iioanca cap al cavaii. 
Origen. Familiar ? 

PROFVGVS 

Profhps (nom., ceramica, doc. 168). 
Al costat del cap #un cavaii hi ha inscrit aquest noin. En la publicació 
de Palo1 i Vilella (1987) nomCs es reprodueixen les iietres. No es pot 
afirmar que aquest cavaii sigui circenc. 
Per al comentari vid. Pro+ al Iexic. 

ROMA (nom. o voc., Iluerna, doc. 170). 

I,'únic testiinoui que tenim d'aquest nom apareix a una iiuerna on un 
cavd  victoriós Es aclaniat per una multitud. Sernbla que la inscripció 
no es refereix al  nom de l'animal, sinó que tota la iinatge expressa la 
victoria de Roma, entesa, no noiné~ com a capital del Latium, sinó en 
sentit simbhlic de tot I'lmperi i de tot el poble italic, aclainat per la 
seva grandesa. Toynbcc (1948, p. 29: 1973, p. 179) i Salomurison (1965, 
p. 83) el citaren com a noni de cavall. 

ROSCIVS (nurri., contorniat, doc. 127). 

Al centre de la imatge apareix un cavall vencedor i davant un auriga, 
sobre s'anota el noiii Rosciils. A I'altre costat del contorniat un bust i 
l'anutació Nero Hercules. Nfoldi i Aifüldi (1990, p. 190) dhtaren  entre 
les dues possibiitats. Per la iconografia no es pot afirmar que el noin 
que ens ocupa es refcreixi al cavall o a l'auriga. 
Veure Roscius al lkxic. 
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SELMON 

Selmoni (dat., funer., doc. 186). 
Un baix reileu airib la iriiatge d'iin cavd,  sota la iriscripci6 del noin del 
cavall. No es pot afirmar que es tractés d'un equus circensis ja que no 
hi ha cap evidencia (com pcr exemple una palma de victoria, ... ; vid. 
Palmatus) que ho deinostri. Palmieri (1982, p. 123) anota que Selmoni 
responia a la transcripció del grec u c h ~ ~ v  d'origen hebreu. Es un mot 
que es relaciona amb oEhls, pero que no se sap massa que significava. 
Aio no obstant, a les glosses d'Hesiqui (s. v d.c.?) s'anoti u~h~dvuavidwv 
Úvcano8óuic, uavldwv -les vordures. i Úvcmo~óui~ -tornar cnrcra en una 
volta-, -donar la volta". Si es tractés d'un nom de cavail circenc caldria 
pensar que s'estava descrivint la qualitat de l'equus de donar la volta 
a les metae (vid. Agricola), especialització propia delimalis esquerra (vid. 
Frenalius) Selmon destacaria la destresa del cavail a l'arena. 
Destresa ? 

SOCRATES 

Socrutes (noni., defxio, doc. 213) i [So]crates (noin., dejixio, doc. 214). 
Als docunicnts on s'anota aquest nom caldria reconeixer entre el ilistat 
de noms, noms d'aurigues i noms de cavails, tal com es despren del 
context: ... haec nomina hominum et equorum qu(a)e dedi uobis cadan(t), 
precor bos (Audollent 1904, núm. 273, 1. 11-13) o cadan~ homines et 
equipangan(t) (Audoilent 1904, núm. 12-13); 6s difícil pero determinar 
qiiins corresponen a uns i altres. Socrates (en els dos documents), pero, 
apareix l'últiin al cosíat del mot comes, ipotser es tracta d'iin auriga? 
Lambertz (1913, p. 110); Jeanneret (1917, p. 95) i Toyiibee (1948, p. 
29; 1973, p. 179) I'anotaren com a nom de cavail. 
Socrates, si fos el riorri d'un cavall, evocaria potser una actitiid xintel.ligentr 
de i'animal en la seva forma de moure's i de coinportar-se en la cursa, 
que ben segur l'afavoriria en la victoria. o simplement recordava l'adinirat 
filosof. 
Afecte. Lloanca ? 

TETPAiíM (ac., rlefino, doc. 200) 

Audollent (1904, p. 455) no cita aquest inot coin a nom de cavail. Pel 
context on apareix seinbla que es tracti d'un signum com anota també 
Audoilrnt. Yo ohstant, tamh6 es podria eiitendre com a apel.latiu de cavall 
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circenc, ja que, a més, es coneix aquest mot com a nom de cavau circenc 
per un testirnoni en una debo en Uatí (vid. Tetrapla). 

TIMENDVS 

Timendus (nom., contorniats, docs. 130, 131). 
Ja que aquests testimonis estau situats sobre la imatge d'un auriga guiant 
una quadriga cap a la dreta. Aixb, fa pensar que aquests, segurament, 
no feien referencia al cavali sinó que relataven el signum de i'auriga, 
anotat a l'altre costat dels contorniats: Feloro-me Nika. Alfoldi i AUoldi 
(1990, p. 196) i'auotaren com a nom de cavaü. Altres documents mostren 
la mateixa disposició iconogrifica, vid., per exemple, Pnscian[---] i Fugitius. 
Per a altres noms en contorniats que també plantegen dubtes semblants, 
vid. Faustinus. 
L'adjectiu verbal timendus (de t imo  stémer, fer por.), =aquel que ha 
de ser temut., el que és -temible=. Si fos l'apel.latiu d'un cavali, es referiria 
al temperament i a l'actitud, causa per la qual hauria esdevingut temut; 
descriuria un equus salvatge i gairebé assassí (vid. Vastator). 
Taranni. Indornabilitat. 

[...]ar.VS (nom., defolio, doc. 226). 

Testimoniat dins una tauleta molt fragmentada. No es pot afirmar que 
es tracti del nom del cavall o de i'auriga. 

Lectures dubtoses de noms que podrien ser de cavalls circencs 

Aquests noms han estat liegits de forma incorrecta o com a mínim 
dubtosa, ja que el document o11 es troben, per causa del seu mal estat 
o la impossibilitat d'accedir-hi, dificulta la seva correcta interpretació. 

ARATOR 

Aratore(m) (ac., dejimo, doc. 220 = [Exupelratore ?). 
Segurament, com diu Audollent (1904, 280. 5), el noni que cal llegir 
a la defolio és Exsuperator (vid. aquest). Els autors que han inclbs Arator 
a les seves classificacions, potser només ilegiren i'índex d'Audollent. 
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Arator, primer denominava .el que treballa., i més tard =el que cultivan. 
Fou també un cognomen d'home (cf. ThLL, s.v.). Lambertz (1913, p. 
111) l'inclogué entre els noms que desitjaven sort a la cursa. Jeanneret 
(1917, p. 91) l'entengué corn Agricola. Toynbee (1948, p. 29) i Salomon- 
son (1965, p. 87) el classificaren al grup d'oficis i professions. S i  fos 
nom de cavd,  caldria entendre'l en sentit metaforic corn l'equus 
especialitzat en =trebaiiars en l'arena (vid. Agricola). 
Destresa ? 

BEATVS 

Beatus (nom., contorniat, doc. 92). 
Alfoldi i Alfoldi 1990 (pp. 188 i 193; vid. doc. 92) llegiren Beatus pero 
al contorniat, on no podem veure bé la inscripció, hi hauria espai per 
a una P. i la R podria ser una R. ¿No podem pensar que cal liegir Preatus? 
(Vid. aquest, i Baeatus a la Llista de noms que no són de cavaiis circencs.) 
La inscripció d'aquest document correspon al nom d'un cavd  circenc. 
Beatus, i ,  fou molt usat ai l h i c  comú corn adjectiu, i també corn a 
substantiu masculi, així corn a coflomen (cf .  Kajanto 1965, p. 272). El 
seu sentit primer era =el que ho té tot, el que vol, el que esta ple de 
henss i d'aquí el sentit de &P. No h e ~ n  d'entendre el mot amb el sentit 
moral que adopta a la liengua de l'església (vid. Tunicator). Amb el sentit 
de =felip pot expressar també una actitud i una esperanw de bona sort. 
L'adjectiu era usat des d'antic a la literatura clissica amb el valor 
d'afortunat, ja expressat per la mateixa arrcl des #epoca arcaica. Si es 
tractés d'aquest nom i no de Preatus, cal entendre'l amb el sentit generic 
del mot, proper a noms de cavaiis com ara Faustinus o Felix. Aii, corn 
Fortunius, descrivia i alhora dcsitjava, mostrant-nos la subjectivitat de 
l'individu, l'estat de favorable ais déus (vid. Volens i Sacratus), incidint 
en l'actitiid alegre, felip de l'animal. 
Taranni. Alegria ? 

CALIDVS 

Calil---] (honoríf., doc. 177)(vid. Callidromus). 
Semhla que per aquest testimoni, cai llegir Cali[dromus] (vid. Callidromus). 
Tal corn s'afirma a CIL VI, 37834 i segueixen els altres autors, per lbgica 
interna del context immediat dins el document on esta inscrit. Nosaltres 
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també considerem que calia llegir Calidromus, pero sempre quedara el 
dubte. 
Friedlaender proposi *Callidus (Cal[idus] esse videtur)~ incloent-lo al grup 
adjectiva etpartickiu latina. Com anoten Ernout-Meillet (cf. S.V.), a Isidor 
i a Chirori es iroba aqucst mot amb una sola 1 fet que no s'ha de corregir 
auib una doble 11. Isidor, a Etym., 12, 1. 52: per Calidus diu =(equiJ 
qui ,frontem albam (habent) appellanturn. Com aquest mot forma part 
del iiengnatge usat pels criadors de cavalls, no caldria anar a pensar en 
el mot caliduslcaldus qiie en segona instancia també esta relacionat ainb 
el rnon circenc per la interpretació de rapidesa .en I'agilital del calor 
enfront del frigidus (cf. Forceilini, s.v. calidus). Al Codez Sangallensis 
912 (s. uiii) (Gloss. IV, p. 215, 1. 35) diu Callidus astutia. 

ROGATVS 

Vid. K[.]ga/..j (defixio, doc. 198). 
Audolient (1904, p. 305-306) proposa per al testimoni R[..]ga[..] (que 
segi~rainent responia a Regalis vid. aquest al lexic )la interpretació Rogatus 
(de rogo) -aUo que és demanat. o *demanda-, seguit per Larribertz (1913, 
p. 114) i Jeanneret (1917, p. 94), que l'anotaren entre els apel4atius 
extrets de noms d'home. Aquest apareix testimoniat farsa vegades com 
a cognomen (cf. Kajanto 1965, p. 297). Si Rogu~~is fos nom de c ~ v d i  
podríerri entendre'l, en sentit simbolic, corri un ape1,latiu-vot (?) (vid. 
Votulú), o potser en sentit de present actiu (com acostuma a passar en 
epoca tardana) per =el que demana-, com queixos (vid. Querulus) ('?). 
Taranni ? 



NOMS IDENTIFICATS ALGUNA VEGADA COM A NOMS DE 
CAVALLS CIRCENCS 1 QUE NO HO S ~ N  

Noms que no són de cavalls circencs 

Aquests rioiris foren identificats com a noms de cavds  circencs, pero 
pel context iconogriiic o sisitictic es demostra que no corresponen a cavds  
circencs, sino a noms de propiekaris, aurigues. etc. 

ACHILL (honoríf., doc. 178) 

CIL VI, 10056 1. 23 anoti Ach,ill(e), com a nom de cavall. També ThLL, 
S.U. Achilles, citant a CIL. A aquesta iriscripció es recordava amb cada 
nom de cavaii el color dcl pel i el noinbre de victbries aconseguides 
per cada un. El context immediat del noin que ens ocupa 4s: ITACHILI, 
XXl; no s'anota el color, com en la resta de noms de cavds, el segueix 
un número que és la resultant de siiinar les victbries dels cavaiis que 
el segneixen. A la mateixa inscripció apareixen t a d 6  Leon, Olymp, Kebur 
i Marc (vid. Fausl ~ n é s  endavant) amb el mateix context que cl que tractem. 
Aquests es refereixen al noin del propietari o de la quadra amb la qual 
corrien els cavaiis que els segueixcn. No queda dubte, doncs, que no 
són noms de cavaiis circencs. 

ASCAhWS (CIL XII, 5695. 4,). 

14 document on és testiinoniat aquest norn 6s una tessera de teatre malgrat 
hi hagi diies palmes no indica que sigui nccessariainent un nom de cavall 
(veure Actracle i Azolmus). Salomonson (1965, p. 83) l'anota com a nom 
de cavall circenc. Segnrament es refereix a un actor de teatre, ben segur 
és un antrophiiim. 
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CRESCES 

Cresce(n)s (mosaic, cf. Becatti 1961, Iim. CXCV). 
Salomonson (1965, p. 82) I'anoti con1 a norri de cavd. La inscripció 
esta col.locada sobre la grupa del cavall, per tant el nom no era del 
cavall sinó del propietari. Sobre aquest tema cf. Dardcr 1993-1994, 
p. 278. 

DEXTROIVGVS 

Destroiugu(m) (ac., defwciones, docs. 2 15, 224) i Dexlroiugus (nom., dejxio, 
doc. 212). 
Ernout-Meiüet i 7'hLL (s.uu. dexter i dextroiugus), referint-se a aquests 
testimonis, els citen com adjectius que qualificaven la resta de noms de 
les &$nones. Audollent (1904, núm. 272, 275 i 284) considera que, 
en tots els docnmcnts, aquests testimonis eren noms de cavds; Lambertz 
i Jcanneret el seguiren. Al doc. 212 liegim, 1. 3: /comes cadant dextroiugus 
nous cum Amando/; i a 1.9 ca-ldat junarius nous cum Dario Superbud. 
El més probable és que tant dextroiugus,funarius com nous cs referissin 
al iloc que ocupaven a la quadnga els noms de cavalls que segueixen. 
Amando i Dario segurament responia al nom de l'auriga, a no ser que 
també fos el nom d'un cavail especial (?). És I'única tauleta on apareix 
aquest tipus de sintaxi. Seidla que dextroiugus denoininava el junalis 
(o el iugalis) de la dreta, ijunarius (vid. aquest més endavant) elfinalis 
de l'esquerra, els dos liocs més destacats de la quadriga. Encara que, 
normalment. si en un document es recorda un sol cavali aauest és el 
junalis esquerra com podem observar al mosaic circenc de Beli-lioc (vid. 
doc. 29) o tots els cavalls com al mosaic circenc de Barcelona (vid. doc. 
28) (cf. Darder 1988, p. 224). Ns docs. 224, 1. 4, i 215, 1. 5, Uegim: 
/Glaucu A p t u  ueneti destroiugu Glauci cadantl; és en tota la tauleta 
i'únic tractament sintictic diferent. 
Dextroiugus, =el que esta a la dreta del jou., compost possessiu per 
i'adjectiu dexter i per iugum, per mitji de la vocal d'unió u- imitant 
la composició grega (cf. Brandestein 1964, p. 189), ja que es tracta d'un 
mot molt tecnic (cf. Jeanneret 1917, p. 68). Lambertz (1913, p. 113) 
l'anota al grup que denotava alguna particularitat del cavall, i Jeanneret 
(1917, p. 91), afinant la descripció, entre els sdues i un détail du 
hamachement~. Dextroiugus explicava la posició de l'animal en la 
quadriga, la qual demanava sobretot rapidesa per poder agafar velocitat 



a les voltes de les metae, ja que els cavaiis que ocupen aquesta posició 
donaven la volta més Uarga que els que estaven a l'esquerra (a l'interior 
de la corba). 

EWREPES 

A una peca rodona de pedra, de joc, es llegeix Euprepes. Bos (1955- 
56, p. 175) i Salomonson (1965, p. 83) l'anotaren corn a nom de cavail. 
Es tracta del noni de l'auriga, que també apareix al mosaic de Via Imperiale 
de Roma (vid. doc. 3). 

EXORBIS 

Ex orbe (defiio, doc. 234, 1. 9). 
Jeanneret (1917, p. 92) considerava que era un nom de cavd,  pero ni 
Audollent (1906, núm. 1) ni Lambertz (1913) l'inclogueren com a tal. 
Ex orbe és una construcció circumstancial que dins el formulan execraliu 
indicava que els cavails anotats a la defiio sortien *del cercle., és a dir, 
de l'espai al voltant de la spina on té lloc la cursa; es desitjava que 
perdessin. 

FAVST (doc. 178). 

A CIL VI, 10056, 1. 17 es desenvolupa Faust(o) en ablatiu com si fos 
un  nom de cavail (vid. per exemple, Aegyptus). El nombre de victbries 
que segueix al nom FAVST CXXHII, 6s el resultat de les victbries dels 
cavalls que el segueixen en la inscripció. Ai doncs, cal transcriure Faust(l;) 
en genitiu ja que es tracta delpossessor o del cap de la familia quadrigaria, 
com el nom Achill (vid. aquest més amunt). 

FRANG[ ...] (doc. 230) 

Audoiient (1904, núm. 294,l. 21-18, escrites a la inversa) lranscriví Ocuria 
(vacat) Profugusl avox (vacat) Peciblus/ olon (vacat) Frangriol barnion 
(vacat) Ri(---] anotant que les tres darreres Uetres de Frangrio no es veuen 
bé. Comparant aquesta línia amb les d'una altra derkio (cf. Audolient, 
1904, núm. 293, 1. 15-14, inscrites a la inversa, = doc. 229) on llegim 
Lynceus frangaturl illi Peciolus descum, podem suposar que aquest mot 
cal identificar-lo amb el verbfrango amb la forma franglatur] ofrang[ant] 
formes usuals a les defiiones. Per tant, aquest mot correspon a un  verb 
no a un nom de cavaii. 
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FVNARNS 

Funarius (nom., defixio, doc. 21 2). 
Vid. Dextroiugus (1116s aiuunt), on s'exposa perquk funurius no és -pel 
que fa a aquest docuinent- noin de cavaii. Funalis equus era aqueii cava11 
que corria fora dcl jou: hé a l'esqucrra, bé a la dreta, al costat exterior 
dels iugales, unit a un d'aquests per una regna, tal com indica el tema 
del mateixfunis. Usat amh el mateix sentit es coneixji~narii~s, testimoniat 
a Isidor, E t p . ,  18, 35. 2; els dos derivats del niateix lema, aquest pel 
sufix arius, usat soviut per formar noins d'ocupació (cf. Grandgent-Moll, 
p. 51-2) (vid. [F]renalius.) Funarius remarcava sohrctot la destresa en 
donar la volta a lcs metae. 

W E N O Y  (gen., geinines, cf. Walters, 1926, núm. 2107 i 2121). 

Friedlaender (1875, p. 3), Toynbec (1948, p. 30, l b .  2, fig. 3) i 
Salomonson (1965, p. 83) els citaren com a noms de cavaiis. Semhla 
que a la imatge hi ha un cavail i al costat el nom 'ívyfvou (vid. Ingenus 
al lexic). En estar en genitiu, descarta la possibililat que sigui el nom 
del cavall, aquesta inscripció respon a un antropbnim (vid. Victoris, més 
endavant). 

LEON (doc. 178). 

A C1L VI, 10056, 1. 15 es desenvollipa Leon(e) en ablatiu, com si es 
tractés d'un no111 de cavd  com la rcsta de noins citats a la inscripció. 
Aquest noin esta acompanyat només d'un número LVIII que coincideix 
amh la suma de les victbries aconsegiiideu pels cavalls que al segueixen. 
A més, dels altres cavalls s'indica cl scu color de phl, en aquest cas no. 
Pcr tant, el rnés possible és que es tractés del nom del propietari (vid. 
Aquill més amunt). 

MARC (doc. 178). 

A CIL VI, 10056, 1. 24 s'anoti aquest nom com a nom de cavall. I T  
MARC LYl, aquest nom, com els anotats, Olymp o Leon, a la mateixa 
inscripció, es refereix scguramcnt al propietari de la qnadra o al nom 
de la familia quadngana (vid. Aq11.ill més amunt). 
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MELA (7 defixio, doc. 199). 

El document on trobem aqiiest mot és una defixio on al costat d'una 
esqiierriatització d'un circ s'anotareri a dreta i esquerra noms de cavalls. 
Mela queda aillat de la resta de noms de cavalls, molt per sota del dibuix, 
al costat del text del formulari cxccratiu. Delattre (1882 n. 384) cita, 
en grec MÉhavo~ (vid. ilista de noms que no són norns de cavalls circencs). 

NOVS 

Nous (norn., de jko ,  doc. 212 x2). 
Vid. Dextroiugus (mes amunt) on s'exposa perquk no és nom de cavaü. 
Larnbertz (1913, p. 112) i Jeanneret (1917, p. 92), el consideraren nom 
de cavall incloent-lo a l  mateix niveil que Nouicius (vid. aquest). 

OLYMP (doc. 178). 

A CIL VI, 10056, 1. 18 s'anota OLYMP CLII, i es desenvolupa (Íd. p. 
1317) Olymp(o). Aquest nom, com ACHILL (vid. aquest, més aulunt), 
no és un nom de cavall sinó el nom d'un possessor o de la quadra o 
de la familia quadrigaria. da que el resultat total que sumen les victories 
dels cavalls anotats a coniinuació (al mateix document) és de 152, el 
número qiie apareix just darrera el nom que ens ocupa. 

PASCASVS (norn., mosaic, Roma). 

De Romano (1823, p. 161, núm. 1, lam. 4) publici el document afirrriant 
que cls cavalls eren de curses i els noms es referien a aquesti. En la 
irnatge apareixen dins de dos emblemata, gairebé idhntics, un individu, 
un cavall (sense atelatge ni cap signe de victoria) i darrera d'aquest una 
palmera. Els noms Satarra i ~ascasus  són just sobre els caps dels 
personatges. Per aquest context dispositiu irrimediat, sernbla clar que els 
noms responen als homes i no als cavalls (vegeu per exemple coru a 
comparació el doc. 8). I'el contingut serriantic, Pascasus, derivat depwcha 
=pasqnm (cf. Chantraine s.v.), pres del grec, pero d'origen hebreu 
-testimoniat un derivat d'ell corri antroponim sota la forma Paschasius 
(cf. Kajanto 1965, p. 86) i sense l'aspiració, Pascasius (cf. Mandouze, 
s.v.)- tarripoc es mostraria com a nom de cavall circenc. Més tard, Blalce 
(1940, p. 109, lim. 33: fig. 4) i Ennaser (1983, p. 825, nota 42) també 
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anotaren aqnests dos nonis com els dels cavalls. Al nostre entendre, la 
iconografia no respon a una imatge de cavaiis circencs, i, per descomptat, 
els noms no són els dels cavaiis (o cérvols ?) sinó els dels personatges 
que els acompanyen que, d'aitra banda, no hem d'identificar-los amb 
aurigues, ja que no duen indumentaria a tal efecte. 

SATIARA (nom., mosaic, Roma). 

Com Pascasus, testimoniat al mateix document en un context iconografic 
paren, no és nom de cavall circenc (vid. Pascasus més amunt), és un 
antroponim. 

TELA (CIL 11, 5738) 

E n u n a  inscripció funeraria hi ha inscrita la imatge #un cavaii, sobre 
el cos de l'animai es llegeix Tela VII. No hi ha cap indici per pensar 
que sigui un cavall de circ, ni per deduir que el mot es tracti del nom 
d'aquest A. CIL es considera que era el nom del cavaii. 

VICTORIS (CIL VIII, 22644, 12). 

Salomonson (1965, p. 87) el cita coin a nom de cavall. Al centre de 
la imatge d'una Uuerna, sobre un cavall es Uegeix Victoris. El nom apareix 
en genitiu, i d'aquesta manera indica o que és un cavaii dedicat a la 
victoria, o que s'anoti el nom del propietari de l'animal, pera el que 
és evident és que el cavaii que apareix a la imatge no s'anomenava Victor. 

Lectnres errbnies de noms de cavalls circencs o de noms identificats 
alguna vegada com a tals i que no ho són 

Aqucsts noms foren alguna vegada iiegits de forma incorrecta, pero 
la inscripció que hi ha ais documents correspon a un nom de cavall circenc 
en la majoria dels casos, i en d'aitres foren erroniament noms identificats 
com a noms de cavalls circencs. (Per a més informació vid. els nolns 
al lexic.) 
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ACCIATVS per Enacciatus. 

CIL VI, 10070 anota Botrocalenes Acciatus. CIL XV, 7031 corregí 
Botrocales Enacciatus. El nom que es llegeix en el document és Enacciatus 
(vid. aquest darrer). 

ATACTE per Aiax. 

Jeschonnek (1885, p. 44), prenent una primera lectura (segurament la 
que féu Gori, cf. CIL VI, 10053, 1. 15) del testimoni Aiace del doc. 177 
(vid. Aiax), entengué aquest nom transcrit del grec 'AzurnGq com sinquiet* 
dient: =Hoc nomen igitur ad ferociam spectat.. 

BAEATVS per Preatus. 

Baeatus (nom., vidre, doc. 40). (Vegeu Beatas a la liista de noms de 
cavaüs dubtosos: doc. 92). 
Confusió per Preatus (vid. aquest). 
Morey (1959, p. 72, núm. 443) liegí BAEATVS. A la Iam. 25 que publica 
el mateix autor es comprova com les diies primeres lleires corresponen 
a PR- i no a BA-. Llegim doncs PREATVS. 

CORACIVS pcr Corax. 

Toynbee (1948, p. 26) i Friedlaender (1875, p. 4) citen Coracius referint- 
se segurament al testimoni Coraci del doc. 160, que esti en vocatiu de 
Corax (vid. aquesl). 

DESPECTOR per Exsuperator. 

No és noni de cava11 ja que el que calia llegir era Exsuperator (vid. Arator). 
Lambertz (1913, p. 111) cita Despector s e n s e  donar la font ni la 
referencia- segurament havent mirat l'índex d'Audollent (vid. Exsuperator), 
pero aquest darrer en comentar la defiio (cf. Audollent 1904, núm. 280 
= doc. 220) diu que el més possible és que el mot fos Exuperator com 
el que apareix a una tauleta molt semblant (cf. Audolient 1904, núm. 
281 = doc. 221). Jeanneret (1917) ja no el cita com a nom de cavaii. 

IGNIFORVS per Dexiforus. 

Segons Anné Epigraphique (1946, núm. 173, b), Picard (1950, p. 199) 
i Salomonson (1965, p. 82) al  disc de marbre es llegia Ignijbrus; cap 
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d'ells aporta dociirrient.aci0 grifica de la peca. A la rotografia, del mateix 
docuinent, publicada per Ailoldi i Alloldi (1990, lim. 270. 2) es iiegeix 
amb clarcdat Dexiforus (vid. aquest). 

MAVRISCVS per Maplmos, 

Saloinonson (1965, p. 87) cita aqucst noiu en loc  de Maplo~os (vid. aquest 
al lhxic i doc. 203), sense donar cap explicació. 

MATRO per Matur que no és nom de cavall. 

Friedlaender (1875, p. 3, citant Gruter 341 (= 342'?)) anoti aquest norri 
com a norri de cavall. En aquest dociiinenl qiie correspon a CIL VI, 10056, 
1. 11 (= doc. 178), no apareix aquest nom sinó que es ilegeix 
DELICAT0.B.MWR.W transcrit pel inateix autor per B(adio). 
Matur(iJ, responent segurament al nom del propietari de Uelicah~s. 

MELANOS per Melu qiie no 4s riorii de cavall. 

Audoilent (1904, p. 308) anotava perla línia 21: sub nomine Imberposuit 
Melanos D(e1attre): aixo és Delattre 1882, n. 384. Al mateix dibuix de 
Delattre, publicat a CIL VI, 12504 (= doc. 199), cs pot ilegir a la línia 
24: JVIELAN. Mela (vid. aquest a la llista de noms que no són de cavaiis) 
apareix com un mot aillat de la resta de noms de cavalls, i la N que 
segueix, respon a una llista vertical de Iletres. 




