AUBERT
afr. N. de Lacivice. Eren, doncs, dos llocs immédiats
Aubesa, Aubesà, V. Albesa
que afrontaven un amb altre: en arribar Lazovez, en la
L'Aubileta, punta de a la costa de Peniscola
seva evolució fonètica, fins a Lauvez, se superposa- (xxix, 193.17): metàt. de La Uliveta 'eis olivars', coHe.
ren i acabarien confonent-se del tot. Queden, en efec- en -ËTA: amb conservació mossàrab de la sorda interte, dos testimonis fonètics de la convergència: la for- 5 vocàlica. En tots eis termes del Baix Maestrat he rema Albeiz de la mencio de 1081, que amb la pista (B) collit, com apeHatiu o genèric toponimie, la forma Autota sola no s'explicaria (per la manca de -n i del dif- vilà o Lo Vilà amb el sentit d'olivar, afectada per la
tong), que ens recorda en canvi el Lacivice de 995; mateixa metàtesi.
també estaria en desacord amb la Ë, que escau postular
Aubinyà (Urgellet), veg. Albinyà (ape. a Albanyà)
en les bases ALBËNTIO O ALBËNNES, la è oberta de la IO (p. 60).
pron. aubçns, que hem registrai en les dues enquestes
S'Aublegai, veg. Alblegall, vol. i, 22.
fetes en el pais.
Aubric, V. Albric (ALBERIC) Aucadena, AucaA una base com aquesta ha de remuntar el nom nada, Aucanella, V. Ale- (vol. i, 28-29).
Los Aubeus d'una pda. muntanyenca de La Fatare11a (un, 78.8). — Alli mateix anoto kreu amb e AUDE. Del nom del riu que neix en el Capcir (pron.
tancada (XVIII, 24.10) i Sardanyés Ramoneda, Cal âuda, en cat. sense afrancesament), n'he dit coses bàBatllés, l'Ampurdattés, pronunciats tots amb e tan- siques en Btr. z. Nfg. (vin, 1977, 196, 219, 258); del
cada.
seu ètimon ATACE depenen Atsat (mal escrit Axai) i
Aubettc, V. Avene
el nom del riuet Adesig, com explico alli pp. 220, 224,
Aubenya, V. Albenya (vol. i, 26) Aubereuix, V. 20 225, 229, i aci, supra, s. v. Arija.
Albereuix (vol. 1, 27)
AUDENA, NL antic prop de la SdUrg., avui encara
AUBERT
ben recordat per la Vonteta de l'audéna, te. de Bellestar (xxxvn, 127.13); del NP germ. Aldena, que tinc
Pöble aranès de la dr. de la Garona, entre Vilac i documentât ja l'a. 956 (CoHe. Moreau, détails s. v.
Arròs.
Calce ross.). Deu ser el NP germ. ALD-ÏNA (arrel ALDPRON. MOD. aubçrt, oït a quasi tots eis pobles de i sufix -INA tots dos malt fecunds: Forst.); l'accent,
la Vali (1924-1934 etc.).
desplaçat a la manera occitana, indica a la rodalia urNom que es repeteix a diverses comarques dels Pi- gellenca que devia ser persona dépendent dels de Foix,
rineus gascons: sengles llogarets del Coserans i Bigor- senyors de Castellbò.
ra, agre, al te. de Moulis i al de Begole (distrs. St. Girons i Tarbe). A l'Ait Lavedà, l'estany d'Auberl (2141
L'Audeta, eis erudits amies de Cullera-Sueca que
alt.), a PENE, de Gedre, sota el gran Pic d'Aubert m'acompanyaven en l'enquesta al Perelló, m'indicaren
(3092 ait.), culminant del massis de Neuvielhe (mapa (1962, xxxi, 18.27) Laudéta, com a nom variant (anSchrader, full 1).
35 tic?, mariner?) del prominent Puntai del Massalari
ETIM. La repetició mateixa del mot ja invita a creu- (damunt Benifairó de Valldigna); nom que cal verifire que es tracta d'un NP; i tant aqueixa repetició com car millor abans de pendre en ferm l'etimologia que
la terminació, ens indueixen a pensar en NPP corrents llavors se m'ocorregué (i que consigno aci per a qui li
a l'È. Mj., amb terminació -beri, que revela un NP ger- vagui de constatar-ho): udda és 'conjunt d'arnesos,
mànic (com ho són, a la V. d'Aran, Escunyau, (Mont)- 40 equip militar, arsenal de qualsevol ofici' («disposition,
corbau, Betlan); o, en el Pre-Pirineu gascó: Louder- apprêts», i vulgarment «trousse, ensemble d'outils
viele, Estarviele, Engolmer, Montgalbard. El present d'un art») (de l'arrel pan-aràbiga dd 'comptar, prepasemblaria ALBERHT, difós pertot (com vaig admette en rar'); mot també hispanoàrab ( udda «instrumentum»
E. T. C. I, 38 n. 4); si no fos que el pöble aranès apa- RMa 435.3f., 141<z); seria el plural al- udäd accentuai
reix amb la grafia Öfterto en un o dos dels docs. de vulgarment en la a* com sigui que el °ain aràbic sona
c. 1300 o fi S. xni, p.p. Regia (Lucha por Arân, com una a profunda per a l'oïda romànica: llavors,
Ss. XIII-XIV). Cert que l'evolució fonètica (segons sentint (a)laudet com a prep. + un la- femeni, n'haufon. gascona) d'aqui a Aubert, seria inexplicable si no rien fet en cat. L'Audeta.
hi feiern la lieu esmena de « en « (-> Overto), segons
Seria un arsenal militar o mariner en aquell pal'err. trivial de n per «. Llavors això no ens indueix 5° ratge dominant del Port de Cullerà i Baix Xüquer.
a canviar essencialment el supòsit antroponimie, per- Per a un paratge d'aquells rodais (i més mancant doquè el canvi de 0- en au- en gascó és dels que es pro- cumentació) seria força menys ver semblant pensar en
dueixen en massa (obrir > aubr't, daur't, OR-ARIA > algun ètimon pre-romà (ibero-sorotàptic, vagament
auréra etc., veg. PVArGc, fonètica). Però aixi escaurà fundat en un grup de NPP antics: iHiri AuSàra, hisp.
més aviat partir del NP AUDOBERHT (freqüentissim Audalea, pannoni Audenta etc.: Schmoll, Vorkelt.
segons Förstemann, 190), que ja en fràncic es reduïa Idg. Hisp. 1113, 114).
a Odebert/Odbert. De qualsevol d'aqueixos dos NPP
1 Només ens consta el pl. fracte udad (RMa 435.
germ. pot ser dérivât Ses Aubertones, «lloc» depen3f., Belot); però sovint eis moriscos introduïen un
dent del te. menorqui d'Es Castell (Masc. 12F8) (pron.
plural vulgär en -ât en eis femenins; més fàcil ensdzubartçnas, XLTV, 72.5, 73.10).
cara aci, on podia actuar la influèneia del sinònim
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