ATAIA

nies 36-40. Encara: La Casa stó en els afores de Novel(xxxii, 152.22), que ens revela prou clarament un NP
da (a la Forna Baixa, xxxvi, 53.6). L'Astor, accident
precedit del prenom. Pero ha de ser un NP antic, car
de la costa de Pollenga (Nomencl. Mar. x l i i , 5).
no tinc noticia de tal cogn. (res tampoc en els índexs
Per a la variant austor, veg. allí, lín. 6-26; per a asde la GGRV). Antigament, sí: oc. At de Mons trobatorc, 27-42. En aquella variant (o la seva succedánia 5 dor classic, Ato de Fozes cavalier arag. (Crón. de JauOstor), el nom d'un d'aquests dos llocs figura, en basme I etc.); Mir At, a Organyá a. 1044 (BABL vm,
tants docs, del S. xn, designant persones que vindrien
428); Actus en un doc. d'Alaó a. 977 (Abadal, P. i
de (2) o (1): Poncius de Oztor, personatge de l'EspluRbg., núm. 240); At a. 1069 {Cart. St. Cugat n, 332).
ga de Francolí, 2. a meitat S. xn; Raim. de Z'Ostor
Es troba un Attus com a NP roma (Schulze, 519);
1181, Poncii de Oztur 1185, Brdus de Auztor 1195; io pero deu ser coincidencia casual: crec que és germánic
Rndi de S'Austor 1197; Poncii de Z'Austor, Poncii de
Att, Forst. 152 i Aebischer, O nom., p. 21.10; i ho
S'Austor 1197 {Cart, de Poblet, 27, 7557,144, 50, 221,
comprova el fet d'aparéixer també amb declinado en
36). Bertrán i el fill de Domingo de Aztor, eren veins
-on, de complement: Ató a. 980 (Abadal, ib., num.
de Vall-de-roures, a. 1354 {BoHiGeBAr. I, 129). Astor
261); o, en genitiu patronímic: Asner Atons a Alaó
avui cogn. del batlle de la Tor de Querol (xxm, 67, w a. 972 (ib. num. 218).
23).
També en aquella variant Astorc (o combinant-ho
ATAIA, antic castell morisc a la Marina de Dénia,
amb austor)-. Jaume I regala un palau a Jaca al cavadarrere la llista de castells revoltats, ais quals es dona
ller jaqués Don Austorgio o Astorc {Libro de la Cadetreva, en l'a. 1276: «Merinyen e Alarch e Aguilar, e
na de Jaca, 126); es compren que s'aplicaria com a so- 20 Alaguar, e Ataya, e Salxet, e Gartx, e Serra de Alascar,
brenom (i després prenom) de nobles molt donats a la
e Serra de Confrides, e Berdia --- qui no son en esta
caga d'altura. Després passá fins i tot a dames: «ad Estregua» a. 1276, doc. en aragonés, de la cancellería real
torgam, cum filio suo Petro Calvel», 35 sol. rebut ross.
Soldevila, Pere el Gran, 1, 2. a part, A-12.65). Judicant
de 1204 {Cart. Alart-Henry, 111, 3); «et dentur Estorpel context devia ser al N. de Callosa, on es troba Lague femine» 1240 (Alart, InvLC, s. v. Astorg). Moder- 25 guar, i no massa lluny de les serres de Bernia i Guanament ha quedat com cognom, p. ex. el del gramátic
dalest. No crec que vingui de dai°a "aldea' ni de «táca,
i poeta olotí Pau Estorch («Tamboriner del Fluviá»).
taguáye: región» PAlc 377: les taas en qué dividía en
L'AIcM troba el cogn. Astorch a tres pobles veins de
el R. de Granada, sino de l'arrel ár. twy 'redoblar, pleBna., i alterat Stort en set del NE. del Principat. És
gar', probablement at-taya amb un sentit com 'el terraclar que fóra fantastic pensar en un nom gr. EÜatopyog 30 pié, l'avant-mur': tayy en RMa (526) «aplicare», amb
(que ja no val la pena comprovar si existeix tal forles diferents formes d'aquesta arrel: tayy, tawayt, tawi,
mació, concebible a base de axépyeiv 'amar').
-ín\ PAlc (204¿26ss.) «dobladura, lo doblez: taya, las'Astorell Mall., millor Estorell, vol. (, p. 133
tas, V. Estos

As-

yát»; «doblo pena: bal mutui\ dobladura 3 vezes: mutul dalad mirar»; Belot, 426b •. taya «terrasse, aire á
sécher des dates, rocher dans les sables».
L'Asurca, pda. de Relleu i de la Torre de les Ma?aNo descarto (ni ho tinc comprovat) que s'hi identines (xxxv, 76.22). De l'ár. az-zurq 'els blaus', pl. de fiqui el nom que apareix en combinació en Beni-Taia,
l'adj. 'azraq 'blau'. Proveit d'article catalá *l'Asure,
llogaret de la valí de Gallinera (uns 10 k. a l'O. de Lahavent estat entés com un femení {la zurk), se li afegí
guar), que tenia 15 cases de moriscos a la fi del S. xvi
la -a de la terminació femenina catalana. Azraq o 4 0 (SSiv. 144); pero crec que ell es confon atribuint-li
'blau', com és sabut, s'usava com a sobrenom dels mouna variant Benitaher, que ell mateix dona (p. 143),
riscos rebels del Migjorn valencia (recordem llur facom a anex d'Alcúdia de Cocentaina (Ss. xv-xvni). De
mós capitost de fi S. xui Alasrac), i sobre aixó i l'actota manera, Benitaia pot contenir la mateixa arrel que
tual dita «els Blauets» (successor d'aixó, com a sobrehe precisat per a Ataia, si bé més aviat en el part. act.
nom modern de la gent de la Marina) molt que deixá 4 5 táyi, fem. táyiya; cf. el nom beduí Tawiyán (Hess),
escrit el P. Chabás, a El Archivo de Dénia. EndeviPotser també la pda. de Té a l'Ebre, te. de Vinebre
nem que aquesta zona central de la Marina, rebria el
(xin, 58.12): pot haver estat, primer, Tai o Atai, cannom az-zurq per alguna concentració que hi devien fer
viat en Té fugint de les formes mossárabs com aira =
dels resistents dels Ss. xvi-xvn. Veg. VAnadrac de cat. era, prtmair = primer.
Penáguila (p. 178) < N'Alaz(d)rac.
*> La é d'aquesta forma Té també pot resultar, en efecAsvarador, barranc de
(Realenc d'Alzira), V.
te, de contracció de éa\ llavors hi identificaríem el
Esvarador, xxxi.
nom «cap de la vayll de la Tea» NL antic del te. de
Xert en el Maestrat, segons els Privilegis de St. MaAT (NP i NL)
teu, a. 1322, que els práctics del país m'identifiquen
amb el barranc a la Cova o Coveta de la tea (xxvin,
A la Valí d'Albaida recullo el nom del Barranc de
130.7, 31). En canvi cal separar-ne el Pía de la Teia,
át a Carrícola (xxxn, 138.9): no li veig explicació raoveínat en un planell de boscos, te. Sta. M.a de Besora
nable en árab {ad-dai°át "les aldees'?, pero fóra molt
(Rip.), on es tracta del cat. teia com a símbol deis arforgat fonéticament). Una dotzena de k. més enllá, a bres resinosos que poblen tota aquella rodalia C1953,
Castelló de Rugat m'indiquen un Tossalet de Pereat 60 11. x i i i , ape. p. 3).

