AVALRÍ
Els Avagants, etmassos al llarg de la Costa de Po- senten en formes vàriament alterades, per etimologia
nent: de terra vagant, VACANTEM (entès com ten' ava- popular, i per pronuncies inexactes de forasters. Hi
gant)-, l'etimologia pop. errònia (reportada en DECat ha sobretot un mas i pda., que ja el meu inf. de MonI, 503<2l5) ha estât rectificada en el vol. ix, s. v. vagar tescot deia que se sent de dues o tres maneres: maz da
(p. 16&6-25). Mitxelena (Fo. Ht. Vca., p. 70) dona el 5 bdrík o balfík o dbalrík (xxv, 71.3); el de Bages maz
manlleu base bakant/bagant, en accs. secundàries «ra- de belfík (xxv, 73); a Cornelia, un inf. veil, belfík, i
ro, escaso, aislado» etc.
el més jove abalfík (xxv, 8.13); belfík a Pollestres
Avalota (Flaçà de Cfl.), V. Balota
(xxvn, 102.4). Em sembla que la rao màxima de la difusió d'aqueixes alteracions fou una intervenció im10 pertinent dels oficiáis del Cadastre, que hi posaren
AVALRÍ
(amb nècia pensada) Avail Rich, seguits en part pels
mapes francesos.
Estany i vail, dependents de Montescot (Ross.), enETIM. És un nom difícil, per al qual fora massa anitre Bages i Elna.
biciós esperar de mi solucions definitives. Resti en esDOC. ANT. «-— via que pergit de Villa nova ad tudi dels erudits rossellonesos. Exposaré una idea, que
villa Bajas ---de Villa secca ad stagno Valrino» a. 928, almenys ho lligaria amb un mot pre-romà conegut, amCart. d'Elna, f° 154v° (coHe. Moreau v). «In stagno plament difós pel SE. de França i més enllà.
Valrino - --in ipsos gradiles - --de villa Bajas -- - ComePerò primerament convé que tinguem en compte
liano—» a. 932, Cart. d'Elna, f°240v° (Mor. v); «sta- que enlloc com al Rosselló, es propaga tant la ultragno Valrino --- stagno Valrino ---» a. 934 (Mor. v, 20 correcció de u en l, del tipus de malaut > malalt,
138); «exceptis --- quod Episcopus habet in Beixano abeutir > abaltir, gauta > gaita-, car en el Rosselló
et --- quod Petrus de Avalrrino tenet in Avalrrino» s'estén fins i tot a la posició davant r: eira < beura,
a. 1128 (Mor. LUI, f° 85); Avalrrino a. 1100-01 (Alart, folre o folro de foure (= it. fòdera); i ja folrat en les
Cart. Rouss. 112, i Mor., junt amb Taineres, xxxvn, VidesR de fi del S. x (DECat iv, 82al).
233); Avalrin a. 1106 (Mor., veg. la cita, s. v. Terrats); 25 Des del punt de vista de la fonètica rossellonesa no
«omnes justicias Valrini, scil. cogocias, adulteria ---» hi hauria, dones, dificultat en la hipótesi següent. Que
a. 1155 (Mor. LXVII, 175); «exit de Riardo [el riu en aquest stagnum Valrinum de les mencions més anRard] et ducit ad Avalrinum» 1204 (Cart. Alart-Hen- tigues (anys 928, 932, 934), hi hagi un dérivât del
ry ni, 12); Avalrino a. 1246 (Alart, Priv. 185); Aval- nom pre-romà VABRO- (a) o VABRIO- (b), que està a la
ri, Cròn. de Jaume I, p. 33; Avalrri a. 1304 (RLR VII, 30 base del llgd. ant. bavri «ravin» (S. XVI); i dels NLL,
44); «Castilionus Spaderii, rector de Avalrino» a. 1357 oc. La Vaur, ben coneguts i estudiats: Lavaur, vila del
(InvLC).
Tarn, prop de Castres; una altra a la Dordogne, i LaEn resum la A- no apareix fins al S. XII, dos-cents vaurette en el Tarn-et-G., prop de Montauban i d'alanys després de les primeres dates, i no s'hi estén fins tres. I és sabut que també és aquest l'ètimon del franai S. xiii.
35 cès Woëvre i el seu grup, tan estès en tot el sector Est
Des de princ. del S. xn, abunden les mencions refe- de França (veg. Vincent, Top., s. v.).
rents ais senyors d'aquest lloc, i van essent més escasEn part es tracta de la variant (b): VABRIO- «ravin,
ses les del topònim pròpiament dit: car, com explica torrent», que és la que es constata en: La Vauri a
Alart {RLR vu, 44), és un «village --- aujourd'hui en- l'Isère, Lavauri (Loire, Correze, Allier, Dord.), Bautièrement détruit». Però ja el 1126, el Comte de Bna. ries (Allier, Cher); Carcí báurio «grand ravin»; Nidonà a Gausbert d'Avalri certs drets en feu sobre els mes, Alès, Salle S. P., Puisserguier vauri/bauri «ravin,
pasturatges de Carlit (Alart, Priv. 57); del mateix fondrière, abîme», FEW xrv, 92a S 3 i 93a S4. Fins
«Gauzbertum de Avalrino» tenim doc. de 1142 (Mor. al bearn. Baure, llog. 4 k. O. d'Orthez [1322, 1538];
LX, 4) i 1155 (Mor. LXVII); i altres: el testament de Pe- i Lo cailhau de Baure a. 1675 prop d'Arudy d'Ossau:
trus Bernardus de Avalrino, en el cart. d'Elna, a. 1130, Raymond, Di. Top. BPyr.
p. p. Mor. Liv, f° 220); «illud feuod quod Elliarz de
Endevinem, dones, que es tracti d'un STAGNU V A B R I Avalrino ---» a. 1190 (MiretS, TemplH, p. 326); «Rie- NU, puix que el mot pre-romà ve définit en particular
sendem de Avalrino» a. 1201 (Alart-Aragó, 11, 593).
com «fondrière». Avalri és sens dubte en un fondai:
De fet sembla que aquest «feuod» (1190) i el llinat- car, segons el mapa Lambert, per allá és on passa l'Age que hi arrelava, aviat se superposaren al poblat, so- güila de la Mar, la quai té encara ara un curs amplavint destruït per les sobreeixides d'aqueixos estanys: ment sinuós, i va seguint les parts més fondes del terel record en quedava sobretot en la petita esgl. parro- reny. «Per l'extrem O. del poblé» (m'explicaven a
quial (i «rectoría de Valrino» que cita Ponsich, enea- Montescot) «passa El Corree»; ara bé segons mostra
ra, de 1536). Com a lloc moribund i mig oblidat, els el ma. Lambert, aquest còrrec desaigua precisament
escribes s'hi equivocaven ja, de vegades: posa Alvarin allà on el mapa pinta el «Mas d'Avalric».
el copista del Cart. d'Elna, en el f° 367, forma esmeEn tot cas, en la seva forma primitiva VABRE o VAnada en Avalri pel corrector del bisbat, i per Fossà BRO, tenim el mot pre-romà ben documentât en el
(però, segons Ponsich, Top. 44, tornaren a posar la for- Ross. L'InvLC d'Alart en dona cites medievals, de la
ma errònia en còpies de 1128 i 1142).
zona entre Ross, i Cfl.: «affrontai — ab la baur del
Avui en resten prou memories locals, però es pre- rech de Aspirano» a. 1389, «loco dicto la Baur de Sent
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