
ALENTORN 

ALENTORN terminio de Aqualonga, prope ipso ledono» {Cart, de 
St. Cugat II, p. 61), i el mestre d'Albéng(uen)a per fer 

Poblé d'uns 400 hab., uns 5 k. al N. d'Artesa però el «castell de fust» que permetrà assaltar Borriana, 
ja a l'altra banda del Segre, formant part del mun. demana a Jaume I «fusta, que molta n'i à aquí, de 
d'Anya, entre aquest poblé i la conca de Meià. 5 ledo» (Cròn., § 157), fusta molt flexible, i alhora de 

PRON. MOD. alentórn vaciHant amb lentórn Ar- tota solidesa, que facilita la torsió en forques etc., i la 
tesa, La Sentiu, 1920; lantórn Preixens, antórn o I an- ràpida bastida de la máquina de guerra. L'etimologia 
tórn al Mas de Bondia 1956 (xv, 147, full solter 10); del mot està ben establerta (veg. l'article LLEDÓ del 
a la rodalia d'Artesa i també cap a Meià recordo haver- DECat v, 120.2, i LATÓN del DECH): 11. tardà LOTO, 
ho sentit a molts rustics, que ho deien sempre sense IO -ÔNIS, 11. antic i gr. Xairoç, provat que ja va designar 
la A-. Lo pçn de lentórn, bis, a gent del te. d'Artesa el lledoner. Per això en aquell article (paràgraf 4.*) he 
(xv, 166). escrit «és ben concebible que el nom del poblé d'A-

DOC. ANT. «castrum Alantorni seu Lavantiole» lentorn --- com a centre de la industria de forques de 
en doc. de 1093, on també es parla de Santa Linya, lledoner --- pugui venir d'un *LOTONÏNU O cosa per 
llegit a l'Arx. de Solsona; «te. de Alantorn» 1097 id. ,1 5 l'estil, potser amb dissimilaci (N-N > r-n) i propaga-
citat amb Comiols; Alantorn en una bu tila papal de ció nasal o influència de torn per etimologia popu-
1162, i un Bertrandus de Alantorn ja figura en una al- lar».2 

tra de 1153 (Kehr, Papsturk., pp. 383 i 334); Alen- La formació en llatí de derivats adjectius de noms 
torn figura junt amb Berules (crec = Perles, te. Ali- d'arbre (designant-ne la fusta etc.) és normal que es 
nyà) en doc. de 1279 (CCandi, Mi. Hi. Cat. il, 111); 20 faci amb el sufix -ÏNUS, amb i breu, inaccentuada, quer-
la ecclesia d'Alentorns ja l'a. 1279 (Rat. Dec. 183); cinus (o sigui quércinus) 'de fusta d'alzina', abietïnus 
«— à'Alentorn» en el procès del batlle de Camarasa, 'd'avet', betuñnus o betulnus 'de bedoll', tittnus 'de 
1295-99 (CCandi, Mi. Hi. Cat. il, 169). També n'hi tell'; una formació *LOTONÏNU havent-hi l'altra N, esta-
ha noticies de 1178 i 1254, i d'un Berenguer de Al. va naturalment abocada a la dissimilació -órinu. Tam-
a. 1176, aqüestes amb grafia no precisada (MiretS, 25 bé és corrent que les nasals es propaguin en aqueixa 
TemplH, pp. 159, 196 i 161). Recordem que el cogn. forma (magrana > mangrana, maçana > cast, manza-
Alentorn està molt difós, p. ex. el de la mare del nos- na, a Olot diuen manrades per marrades, cast, man-
tee gran historiador, etnògraf i patriota, venerable amie cha < MACULA, cast, rincón/cat. racó); que hagi pas-
Coll, els avantpassats del qual (m'escrivia eli, el 1984) sat això en el nom del lledoner no ens consta en ca-
vénen del Priorat i de les Garrigues (la Morera i Jun- 30 talà, si bé no deixa d'haver-n'hi algun cas romànic: 
cosa), almenys des de la fi del S. xvin, sense oblidar gallee londoño (veg. el meu DECH), eslovè london al 
un Aíentorn de Cornudella mj. S. x in; però eli també costai de l'it. d'Istria lodogno. Notem que aquests vé-
creu, com jo suggeria, que el cogn. ve del NL, unie nen d'una formació adjectiva *LOTONEUS, parallela, 
que ens consta i constava (car un Mas d'Alentorn en dones, al suposat *LOTONÏNU. En un mot, amb el ma-
ri te. Castelldans, deu venir del NP). 35 teix canvi o-ó > e-ó que en lledó: *letorno > lentorn 

ETIM. Descartem que vingui d'aliò que sembla: la (i a- aglutinada com en Açanui, Afrau, Alabau etc.), 
locució a l'entorn 'al voltant'; es compendria si fos el vindria del nom del lledoner; tal com el castellà Torre-
nova. d'una comarqueta, d'una rodalia, però no d'una lodones del genitiu TURRIS LOTONIS 'Torre del lledo-
localitat estrictament limitada (Alentorn no forma ni ner\ 
tan sols municipi, sí parroquia); fora extravagant pen- 40 Val a dir que perqué es conservés la -T- sense sono-
sar que sliagi pogut anomenar 'a l'entorn': ¿al voltant ritzar en -d- hauria calgut que aquella nasali tzació s'ha-
de què? Com va dir el poeta: «per quin sant? —per gués produit ja en època molt antiga, no pas com en 
cap sant, la santa és ella». aquells londoño i london que he citât. I això sí que ja 

Alentorn és famosíssim a tot el centre del Principat, és un postulat ben fort; passat que admetéssim que hi 
i conegut en tot ell, per la manufactura de solidissimes 45 hagi influència de torn i en torn (que fins es podria 
forques, basions, puntáis etc. de fusta de lledoner:1 allegar que per fer bons articles de fusta és de creure 
tot bon pagès si compra forques voldria que fossin que hi vagi haver torners a Alentorn). 
à'Alentorn, tot bon traginer procurava tenir un pal, I és que tanmateix hi ha un dilema en l'etimolo-
una agullada etc., si pogués ser d'Alentorn: que no hi già d'aquest nom: que, d'altra banda, podria ser d'o-
ha com la fusta del lledoner per fer-ne de bons. El lie- 50 rigen pre-romà; i per a això també hi hauria agafadors, 
doner no és arbre que abundi gaire, no n'hi ha bosc possiblement per la banda del cèltic. Direm pista B), 
enlloc sino exemplars escadussers ací i allá; i quan a). D'una banda sembla haver-hi hagut un mot gàHic 
aqueixa indùstria hi va pendre des d'antic unes arrels TURNO- que fa un paper important en la toponimia de 
tan permanents és perqué de lledoners, allà, n'hi havia les GàHies. El reputai celtòleg J. Loth va fer un estu-
prous, i tine entés que aquell clima —mig muntanyenc, 55 di «Le gaulois turno- dans les Noms de lieux» (Rev. 
ni gaire sec ni massa hortícola o ombrívol, a la baixa des Ët. Ane. xxm, 1921,111-116; ampliant-lo després 
solana del Montsec— es prestava a criar-ne. en la Rev. Celtique XL, 475-6): amb la tesi, fundada en 

Lledó havia estât el nom de l'arbre primerament, fets geogràfics i lingüístics, que significaría «éminence, 
més aviat que del seu fruitet: la cita més antiga del hauteur» (amb l'aplaudiment d'homes de l'autoritat de 
nom català és localitzant un camp cedit l'any 1008 «in 60 Weisgerber, Rhenania Germano-Celtica 69, i Pokorny, 


