AIDÍ
di 'roureda' (tornat normalment areizti, = bosc de
AIDÎ
areiz 'roures), ilardi, elordi etc. Tenim dones en el nostre Aidt una notabilissima confirmació que aquesta
Poblé del municipi de Llavorsí, Pallars Sobirà, a poformació en -di era també la del substrat ibèric de/
ca distància del marge esquerre del Noguera Pallaresa.
mossàrab valencia. N'hi degué haver d'altres casos en ?
Tenim la primera documentado en un inventari de
aquests noms mossàrabs. El poblé de Segart, prop de
les esglésies de Lavaix, de principis del S. xiii: «SimiMorvedre, documentât des d'arran de la conquesta
liter ecclesia Sancti Iohanis de Vivo... Similiter eccle(Sagart, a. 1327, MtzFdo. n, 178) ve sens dubte de
sia prioratus Sancti Genesii, cum ecclesiis Sancti Iohas a g a r - d i coHe. del bc. saga? 'pomera'.
nis de Idiro et Sanctae Mariae de Censúe» (Cari. LaD'altra banda es van veient altres NLL val. que vé- io vaix, 70, p. 112).
nen sigui del radicai aiel/aial- (en articles a part tracEs documenta també el nom en el Cens de Catdutarem deis Atelo), sigui del coHectiu en -di. Aids, nom
nya de 1359: «Loch de Daydiro» (1359, C0D0ACA
d'un morisc de Senija a. 1600 (xxxvi, 106.6). Barrane
xil, 76). En el Litigi de Bellera, de 1375, apareix la
i Corral de Içlto a Algimia de la Baronia (xxx, 36.4),
forma Eydi josà; Aidi en un cpbr. d'Àssua de l'a. 1608,
on tenim el mateix a i a l d i amb la á i la d alterades V f° 50, copiât a Rialb, J. C., Aydt a. 1535, Est. Rom.
per l'àrab i -o per ultracorrecció mossàrab. Per allà
n, 245.
han de ser les mines de plom de Yeito, explotades en
Joan Coromines va suposar una base *agedinum
els anys 1775-79, de les quais dona tècnics détails Ca- 'fort' o bé *agedoi, com a variants suposades de l'anvanilles (11, 48); com sigui que les situa dalt de les
tic NL conegut agedincum, però aquesta velia hipòtemuntanyes, a tres llegües de Serra en direcció a So- 20 si va ser descartada per eli mateix. Després, l'a. 1958,
gorb, dones segurament prolongació de la mateixa parconsidérant la possibilitat d'un origen base, va escriutida: són en «monte arenisco-calizo, piedra de color
re a les cèdules de YOnomasticon la segiient observade hígado», bon terreny per a l'argelaga.
ció: «Potser de *Idui amb a- locativa aglutinada i reL'Ello, que amb variant Aiello, vaig anotar com a ducció de -ui com en Llavorsí, Roní, Beraní. *Idui pot
partida dins el vast terme de Sueca ( x x x i , 20.23, 22.2, & èsser el bc. (h)idoi 'poza, charco' (Mitxelena, Apelli22.16) pot ser variant d'Aielo. Fins i tot vora l'Ebre
dos Vascos, § 315) o bé *idi 'juncal' més -oi, o bé idi
caldrà veure millor si la «Cova de l'Eli (çli), que vaig
'bou' més -oi». Però més tard, tenint en compte que
registrar a Vinebre (xm, 61.12) no ve d'això, més que
les formes medievals (de Idiro, Daydiro, Eydi) no condel mateix arabisme que ha donat el cast, alhelí (bairî),
serven cap rastre del diftong -ui i que, en canvi, el dopuix que les coves son més aptes per contenir argela- 30 cument de 1375 conté la forma Loberçuy ( = Llavorgues que no pas lliris. I tinc nota d'un lloc Jdaix te.
íf), va desconfiar també d'aquesta via etimològica,
de Benissa que sembla un dérivât del mateix aialSembla ciar que la reducció del diftong hauria de ser
amb sufix -arios > moss. -ai(r)s, com Patraix de pe- coetània en els dos noms. I d'altra banda les formes
TRARios, Barraix, Beniarrupaix.
de Idiro i Eydi no mantenen cap vestigi de la suposa1 En una forma ben semblant a aquesta i a la cast. 35 da a- locativa.
havia arribat fins al Priorat: La llaga, partida de
Tot plegat, eren massa punts febles i, tenint en
Torroja (xn, 98.12). — 2 Hom suggereix una lieu
compte la forma Daydiro, va pensar en una solució a
esmena en una d'aquestes cites: el carácter a* («ta
partir del nom de persona Desiderius, que en documarbuta») de l'àrab es confon constantment amb la
ments rossellonesos de l'any 957 apareix en la forma
lletta Be (quasi idèntica), que a Espanya solien usar 40 Desidirus, de la quai perfectament es pot passar a Descom a simbol del so romànic de ¿o. Llavors valdría
dir i d'ací a Deidí(r), car és normal en fonètica cataper Ayalo. Per altra banda, d'altres arabistes, en lloc
lana que la s sonora en fi de síHaba es vocalità en i:
de l'Abulhàssan cordovès, diuen que és Abulhàssan
traiga < trasga (BDC xxin, 315), broidar, dmoina,
de Cartagena, S. xii. Justament en el passatge en
Lleida < Ilersda. Notem també que -eriu ha de doqüestió (Al- And. xii) va citât junt amb un nom de 4 J nar -ir en fonètica regular catalana, com en pit < peclloc Sirât, certament valencià; i la lletra arábiga r és t u s , monestir < m o n a s t e r i u m , fira < f e r i a . La vatan semblant amb m, que mlie preguntat si no s lia
riant Daidí, que podem suposar a partir de la docud'esmenar en Simât, el poblé de Valldigna (que cau
mentació de 1359, es va analitzar erròniament com de
dret al N. d'Aielo de Rugat, uns 15 k.). ¿Es tracta- Aidí, i d'ací el nom actual. La forma més antiga Sancti
ria d'aquest, tenint en compte que un poeta de Car- Johanis de Idiro està en realitat mal tallada i caldria
tagena ja podia conèixer bé aquest país? — 3 En el
llegir Sancti Iohanis Deidiro, igual que en el cens de
vol. 1 (18.2f., 19.8ss., 19.3f.) arribàvem amb Masca1359, on diu «Loch de Daydiro». És versemblant que
ró a la conclusió que també ve d'aquest origen, si
el copista vagi reduir per haplografia el text del seu
bé amb un sufix -or, el nom de l'antiquíssima vila
model, on diría «Sancti Iohanis de Deidiro».
menorquina á'Alaior, alterai per metàtesi des de la »
La hipótesi romànica basada en l'antropònim Desiforma més antiga ïdor, que apareix en la mencio
derius és la menys construida i es presta a poques rèmés antiga, any 1301, i es repeteix igual en una pliques, raó per la quai la preferim a les altres. La forvintena de mencions deis segles xv-xvi (junt amb ma Deidier es documenta entre les variants antigües
altres de més alterades, documentât tot per Mas- d'una trentena de pobles anomenats Saint Didier es60 campats per tot França, més nombrosos al Sud que al
caro).

