
BAÉN 

líos de la cùria episcopal, com ho féu càndidament Moreau n, 35 Vo) daten de 863 o c. 870, si bé reco-
M-Lübke (BDC xi, 22): és ciar que la poblado rústi- neixent que Caresmar el volia datar de 915, surt en 
ca i muntanyenca no posa tais noms, de fums literaris; la forma Baiene: «donamus alodes --- in pago Palia-
i ells son els autors dels NLL rurals; també és inaccep- rensi in villa Baiene» i de nou en un altre passatge4 

table l'evolució Jabdabells > Jababells > labaells, 5 1163-1164, doc. orig. del Papa Alexandre: «— abbati 
que ell suposa: ni bd es redueix a b en cat. ni enlloc, Gerensis --- vestro monast. --- bona permaneant, in 
ni una dissimilació podia eliminar la segona ¿>.1 quibus: --- Taus --- castrum de Baieu --- Envezino — 

En realitat hi hagué simplement la pèrdua normal Saorth, Surb ---».5 1276: Bahen (Soldevila, Pere el 
de la -D- intervocàlica: labréis, com encara sona avui, Grati i, ii, p. 83). 1359: «lloch de Bahè (err. Baho, 
i en part s'arribà ja a Labells en les mencions de 1359, io CoDoACA xn, 78). 518: «llocs e masos següents: cas-
com era també normal; si bé la tradició eclesiástica tell e lloch de Bresch, lloch de St. Sebastià, 11. de 
ha mantingut el hiatus antic, gràcies al fet que es trac- Buseu, 11. de Useu, 11. de Baen, 11. à'enSen» [leg. 
ta d'un lloc amb església i sense nudi de cases. D'ai- Enseu], entre les possessions de Gerri (Spill de Cas-
tra banda, en un període antic, es produiria una des- tellbò, f° 128 v°. 
viadó passatgera (sense perdurado) de la pronuncia w Contra l'opinió de P. Pujol, Z. Rocafort i altres, 
labédéls, d'etapa arcaica, assimilada en labe fiéis : d'a- Abadal posa en dubte que Baien de l'Acte de la Seu 
qui les formes de l'Acte de 839, on els clergues urge- d'Urgell sigui ben identificat amb el nostre: «.Baien no 
llenes contaminaren aquesta pronuncia amb la -d- eti- cal confondre'l amb el poblé de Baén --- és un caseriu 
mològica de LAPIDELLOS resultant-ne lapidibellus del amb una capella, al peu del serrat de Tírvia, riu amunt 
Capbreu, interpretat després (¡om un classic Lapides 20 cap a Araos, que porta el nom de Baines» {Pali, i Rbg., 
Bellos pels més savis. p. 22*). Jo he recollit el nom d'aquest en la mateixa 

Aquest dim. LAPIDELLOS és comparable amb *LAPI- forma i en la variant Embdines (1959, a Rialb i allí 
DONES, que hem admès com ètimon de Les Bons, po- mateix), amb la coneguda aglutinado de en- (a la ma-
blet d'Andorra (E.T.C. 11, 58 = RLiR xxin, 45); se- nera de la toponimia andorrana etc.). Són, però, dos 
rien diminuìius parallels.2 25 noms enterament independents, lingüísticament i geo-

1 Per això eli mateix s'embulla dient que s'ha dis- gràfica: provinent aquest de IN VICIN(I)IS ('a la roda-
similat la primera -b- del suposat lababells, car la lia'): tal com Enviny és a la rod al i a de Sort, aquest 
que s'hauria perdut fora la segona. — 2 També a és a la rodalia de Tírvia. L'error d'Abadal s'explica 
Andorra hi ha un NL Baells, provinent de VAD- per di verses raons, potser sumades. 
ELLOS, dim. de VADUS 'guai', que jo explicava a la 30 a) Acostumat a la -t de la grafia Bahent (no sols 
mateixa pàgina, però encara que AlcM els confon, moderna, ja en part antiga) li xocarien aqueixa i, i 
en citar-me, això no té res a veure amb La Baells, aqueix -ien sense -/, però, com ja hem vist es troba es-
ni jo ni ningú ho ha dit: mer malentès d'AlcM. Una crit Baienne aa. 781 o 782, a. 807, Baiene 863 o 870, i 
villam q. d. Lavacellos d'un doc. de Gerri a. 930 en la butlla de 1163-1164, ultra l'Acte d'Urgell; per 
(Moreau v, 75 ss.) no pot ser el Labaells del Bgd. més que també aparegui Bahen el 111 i 809; no sé 
perqué els noms del context i tot d contingut indi- si només per això eli va suposar que el Baien de 807 
quen un lloc del baix Pallars; si ve de *LAVADIOS era interpolai. No cai dir que la caiguda d'una i etim. 
com Lavai)c, o qualsevol ètimon amb -c-, tampoc hi entre a-é és normal fonèticament {fageda/faieda sona 
pot haver lligam lingüístic amb el nostre, amb el faeda a gran part de Pall-Rbg., sageta -* saeta allá i en 
qual són inconciliables la -v- i la -c-. En fi remeto ais 4 0 castellà etc.). 
articles La Badella i L'Esbadella que consagro a dos b) Reconec que geogràficament l'escepticisme d'A-
llocs veins de Labaells, però provant-hi etimologies badal no manca de base, car Baien en l'Acte de la 
ben «liferents del nostre, amb el qual fora vana es- SdUrg. és un deis pobles situats més al SO. o O., si bé 
peculado reladonar-los. tanmateix també hi ha Alaó de la Ribagorgana; i tota 

** la vali de Gistau, a l'alt Aragó. Certament en l'Acte ve 
després de la Valle Tirbiense si bé seguida d'Alendo 

BAÉN que ja és un poc més al S., però encara a uns 18 k. 
de Baén; després passa ja a les parròquies de les valls 

Poble muntanyenc del Pallars centrai, situat per Ferrera, Cardós, Àneu. Però ja per aquest apartat dins 
alt i a l'È. de Gerri. 50 l'enumeració, és de creure que Baén era una avanzada 

PRON. MOD. baién o balén a Gerri, 1920; baén extrema de les dependències llavors reconegudes a la 
a Alcoletge (1931); id. a Gerri, en d mateix poble SdUrg., i estaría en litigi amb Gerri, amb el bisbat de 
etc. (1957). Roda i els altres bisbats llavors encara in partibus in-

DOC. ANT. c. l'any 772: Bahen-, 1 782: Baienne fidelium; en canvi la SdUrg. ja es ficava a Ribagorga 
(Villan., Vi. Lit. xn, 254; i Alart-Aragó 1, 1; sembla » (Alaó) i alt Aragó i tot (V. Gistabiensis). D'altra ban-
ser el Baienne que Hinojosa, Rég. Sen. Cat., 31, cita da el nom de Baén i els que el segueixen no són legi-
probablement del mateix doc., si bé datant-lo de 781). bles en l'originai a l'Acte SdUrg., sino suplerts segons 
807: «--- villarunculi — de Ice et de Bahen et de la còpia del S. xn (com observen Pujol i Baraut en 
Uses» doc. de la mateixa procedència, en Moreau 1, llurs edicions); potser Baén a l'originai anava més 
31-32.2 809: Bahen.3 En un altre doc. que Fossà ( i 6 0 avail; també s'hi immiscien les rivalitats deis comtes 


