ALTÈS
tet probablement poc antic (des que, en la part prinDOC. ANT. Resumint les dades, posarem en quacipal, Altea ha tornai a ser vora mar): és lògic en sen- tre llistetes els anys (a dues columnes de dos pisos), de
tit històrico-geogràfic que primitivament fos el nom les iniciáis un poc diferents, posant en negretes aquedel port o sector coster, conegut pels navegants.
lies que es refereixen al riu, i deixant-ho sense negreMés aviat, potser, podríem pensar que provingués * tes, en els al tres, de la poblado:
de l'acc. 'alt, elevat', que és també cèltica, no sols itàlica (alius), pensant llavors en l'abrupta rostària de la
AuotAotSerra de Bèrnia, dels pendents de la qual ha despès
839, 957, 1021, 1033,
Altea en tots temps.
1051, 1060, 1078
1035, 1052, 1061, 1151
Però és ciar que arso ha de restar ara i sempre com io
una vaga conjectura. Només hi ha certitud en la conAutAltclusió: pre-romà hispànic, i probablement relacionat
1025 1026 1031 1049
amb lliomònim de la serralada ibèrica.
1073, 1094, 1097, 1165,
1 ? En aquest, imprimeix «Atea (Altea)». Però cai
1176, 1262
1178 1234 1359
verificar. — 2 Res que sili acosti en àrab real: es de- W
via fer un embull entre tabibìya l'art del tabib o
Reprenem ara, citant:
metge, i dàuà' 'droga, medicament' (en pi. 'adyiya).
Anótense 839, citat en l'Acte de Consagració de la
Tampoc hi ha base per creure que vingui d'algun SdUrg., amb variant Autes en el Capbreu del CartulaNP moro com Tàya, nom de dona a Algèria, però ri, i Aothes en la còpia del S. xn (va després de Valle
aquest deu ser nom indigena (bereber etc.) car no li 20 Hando i Uliana, i abans de Madrona i Caboet).
sé cap arrel arábiga, ni existeix tal arrel en l'antro«alveo Avotes» (com denominado de la Rib. Salaponimia d'Arabia (Hess, p. 14). — 3 Stia cregut que da), a. 957 afr. de Timoneda (Arx. de Sols.); «et de drAlcarria és un descendent arabitzat de OLCADIA. Si d in ipsa villa de Sarannana et de meridie in rivo de
és aixi la marxa dels cartaginesos s'entendria: des de Autes» a. 1025 (Barata, C. Tresponts 1,8.14); «in rivo
Saguntum i del cdtibèric Segobriga (Sogorb), havia & Autes» 1025 (Serra V., BCEC 1909,66); «rivo Autes»
de travessar els olcades per anar contra els vacceus.
1026, afr. de Salsa; «infra fines—de Timoneda—afr.
4 En aquest mateix treball caigué en la ingenuitat
or. in Nard, mer. Turrezgola, occ. in alveo Autes, drc.
de dedarar ibèrics arabismes palesos com Aldaia, —» 1031 (Arx. Sols.); «Avotes» afr. O. de Timoneda
Alborota i Alborea. I quant a Altea, també hi ha un
1033 (Arx. Sols.); «in ilumine Aotes» (Arx. Solsona)
poc de contradicdó dins d seu treball car a la p. 82 30 1035; «in ilumine Aotes» 1035, afr. de La Llena (Arx.
declara que d nostre Altea és pre-romà, però no en Sols.); també de La Llena en dos docs, de 1049; «te.
-AIA. com havia dit, sino -EIA. Que l'Altea valendana
de Timoneda — de Laturd, mer. rivo de Riardo, occ.
dugués ja en temps romans d nom d'Althaea stia
alveo Auotes» 1057 (Arx. Sols.); «rivo Autes» i «fluadmès molt generalment: així es pot veure en ma- vio Autes» en does, de 1073, afr. La Vansa i Ceuró
pes divulgadors de la geografia antiga. Però és ciar & (Arx. Sols.); «in Uliana vd de Autes» orig. 1094 (Serque són obres de poca autoritat. 'AXOala com la pia- ra V., id. 21); «term. — de Autes», afr. dUgern 1094
£a més forta dels "OXxaSsg en Polibi, § 135 (cf. ed. (Arx. Sols.); «in Uliana vd de Autes» afr. d'un que
G. Budé, pp. 46, 47, 50).
afr. amb Madrona 1094 (Arx. Sols.); «in rivo d'Autes» 1097 (SerraV., BCEC 1909, 111); «ecd. Sti. Pe« tri de castro az Autés» 1118 (Serra, p. 69); «Raimundi, archidiaconi de Autbes» 1176 (Vails Tab., AndorALTÈS
ra, 395); «castro ad Altes — term, de Altes» 1178
(Serra, pp. 69,70); «castrum de Altés — Adtes», «casPoblé dd munidpi de Bassella (Segre Mitjà).
trum d'Autes» 1228 i 1262 (Serra, 70, 71); «castrum
PRON. MOD. altés Cardona (1920), id. Alinyà ** de Autes» 1262 (ib., p. 71); «flumine de Altes» 1234
(1957); la gent popular dels pobles drcumdants ho (ib., p. 65).
pronuncien amb è oberta, i com sol passar en noms
En fi acabem amb altres dades que tenim sense cond'aquesta forma, prenent la inidal per artide, diuen,
text, amb d nom isolat. Autess 1049; Avotes 1061;
p. ex., «(tal partida) ja és del t$s» Bassella (1956), «lo
Aotes 1061 (Arx. Sols.); Autes princ. S. xn i 1063
carni del t$s» Oliana — d que va cap al S. des de Sant » (GGC, 590); Aotes 1151 (Kehr, Papsturk. 329); AuJaume Veli; a la resta de l'enq. de Bassella sento molt
thes 1165 (Aiart, Priv. 47); Autes 1180 (Kehr, p. 498);
sovint alt?s sencer i junt (xvra, 42.7, 53). El timbre Altes 1359 (C0D0ACA xn, 91).
d'aquesta vocal és molt rellevant per a l'origen: car si
Que l'ETIM. és pre-romana és segur i fins evident;
bé tots aquests pobles són ja d d cat. occid., la isoglosa però per concretar més, hem d'examinar de primer els
ú > 4 sobrelx dels limits d d cat. or./oedd. també en 5 5 parònims i noms connexos que li hem trobat.
aquesta zona, fent-hi una punta que arriba fins al SeRJUTÉS, llogaret cerdà, de la Vali de Querol, avui
gre per la zona Ponts-Oliana, indoent-hi tota la vali agr. a La Tor).
de la Ribera Salada (ja no, però, lTJrgellet, indòs AliPRON. MOD. fiutès a Urtx, Ger i Isòvol (1935), i
nyà, que és uns 20 k. NNE. d'Altès): per tant l'ètimon
a diversos pobles de la seva vali (1961); fuités Guils
6 0 (1935) (rx, 1228, 103, 110, 136). Encara que tant
havia de teñir -ESE i no pas £ ni AI.
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