
BARADO 

poblé. Un Barués arag., agr. de Sos, potser té etimolo- Però que l'altre ja s'usava en la forma autèntica en 
gia semblant, si bé amb sufix -OSSE. tenim prova en un doc. de 1117 del Cart. de St. Cugat 

(m, p. 39): «castrum --- quod dicunt Guardia --- in 
domo de Carati Magor», on 1'aHusió al castell de la 

BARADO 5 Guàrdia, deixa entendre que és el de Montserrat, i 
ens mostra que també se li posava un altre epítet des-

Alt Pallars, pda. damunt el poblé d'Isil, i pron. vergonyit (cf. DECat 556a27 ss.). En altres llocs la 
brado, com a nom d'un carrer d'aquest poblé (xx, substitució s'ha fet amb un mot de sentit més objec-
178); també és cognom arrelat allí mateix (aa. 1830, tiu: a Sóller es Penyal Bernât, rocassa vertical dins 
1906: BABL xvi, 292, BDLC XII, 193), i a Roni (a. IO mar prop de la badia. 
1645, Cpbr. de Rialb, 39v). Del 11. VALLATUM, que O bé més ironie: Roc del Frare Bernât, a l'esquerra 
ha donat el cast, vallado 'una tanca, un clos', amb el del riu Verdoble, aigües avall de Talteüll Nord del 
tractament de -LL- com -r- propi del parlar arcaic de la Rosselló (xxv, 166.8). I crec que també té aquesta 
vali d'Àneu (E.T.C, i, 132, 149.10). Del gaseó ant. explicació el singular nom del Pic de Bernât Salvatge, 
baratz id. es creu que és manllevat el bc. baratz. 15 culminant d'una sèrie de roquers escarparts a la care-

Amb aqueixa evolució afegirem uns altres derivats na de les Corberes, entremig del Coli de Jau i la Serra 
de VALLUM. Tossal de Coma-baralla al Sas de Cornu- de Madres (te. Sta. Coloma d'Atsat), nom més cone-
della (xix, 168.11). Font del Baranado, a Ribagorça, gut en el vessant llenguadocià que en el nostre, car 
te. Vallabriga (xix, 66). Font de les Bar aces sembla és ja molt apartat del poble de Mosset (on no sabien 
que es llegeix (si bé la r és poc legible), en un Capbreu 20 aquest nom (xxv, 200.10); aquí salvatge potser sim-
de la Vali d'Àssua, junt amb Narosa a. 1375 (xxxvi, plement en el sentit de 'selvàtic, boscós', i tanmateix 
163.16). En noms semblants, de les zones de substrat pot ser pic baranat 'rodejat de timba', 
mossàrab, hi ha també aqueixa derivado però allá la Altrament aquesta aplicado oronímica de baranat 
-r- s'explica per dissimilació davant una ll o l. El Ba- (> Bernat) la podem endevinar encara en altres com-
radello pda. d'Alcoi (xxxiv, 1.3); Baralol a. 1198 25 binacions. El Castell Bdrnat és una gran mola rocosa, 
{Cart. de Poblet, 115). voltada d'espadats, a la carena entre les Guilleries i 

Vie, damunt Vilanova de Sau, al SO. de Tavèrnoles 
(o'it aci, 1968). Es Cap Bernat un deis rocosos promon-

BARANA toris de la costa d'Eivissa (te. St. Miquel de Balansat, 
30 xxxix, nomenclátor mar. núm. 6). Es Baiai Bernat, 

En toponimia no sempre ha désignât el passamà que escletxa de roques que degota damunt la costa mail, 
defensa, en lloc elevai, sino també el rotilo que encer- te. Alcudia (XL, 75.12) (batoli sembla variant mossà-
da un indret. Pont de Baranes ciutat de València, S., rab de badali 'badalue, séc profund en el rocam'). 
és un d'antic pel qual el carni o carrer d'En Corts pas- Ais segiients s'hi ha introduit una de per etimologia 
sava la séquia Fabiana (J. G. M., 1962). 35 popular «explicativa»: Coli de Bernat te. Fontpedrosa 

D'aqui ve el nom de penyes, tan repetit: 'Cavali o de Capcir, entremig de les llisses ('canaletes') de For-
Penyal Baranat', pronunciado vulgaritzant barnát-. no miguera (xxin). Fins i tot en terres on la é sona dife-
contenen, com se sol creure el NP Bernat (ni hi ha tal rent de â. Barrane de Bernat te. Fageca (xxxv, 60.22). 
cavali sino eufemisme per caroli, comparació de for- A l'alt Pallars Plan de Bernada (Altron, xxxvi, 179. 
ma), sino un dérivât de barano, en el sentit de rodejat 40 24), ben segur metaplasme de Plana Baranada, on ba-
de timba. ranat té encara el paper d'adjectiu. Cas semblant en ha 

Son molts, i en alguns d'ells ja els informants em Lloma Bernat te. Xodos (1172 ait. '25 X '12), per més 
deien a sotaveu, el nom indecent veritable «a Carall que ja es trobi escrit aixi a. 1594 (xxix, 90.1, 90.19, 
barnát» a Banyuls de la Marenda, i id. a Colera (XXII, 95. 16), i en la Mola de Bernat te. Xixona, al peu de la 
93.16); un altre a Roses, que pot ser el mateix a qui 45 q U al han fet avui un Mas de Bernat (xxxv, 93.9, 93. 
aHudeixen les afrontacions de St. Pere de Roda en els 12). Substantiu femení La tornada pda. de Codalet, 
diplomes carolingis (rupes incomposito nomine, veg. prop de Sirac (citât entre la Pila i el Bastard) (xxvi, 
DECat 11, 556a6-21); tots ells arran de la costa, enea- 69.19). 
ra més es Carai Bernat, un dels illots de les Medes En el Mas de Benarda te. Vali d'Alba, val. (xxvni, 
(xxii, 169.20). 50 164.2) sí que hi hauria el NP < Bernarda. 

Els més divulgats, els grossos penyals a la carena El mot baranda existia també en mossàrab, però 
de Montserrat i a la de St. Llorenç del Munt. En conservant-s'hi la ND de l'ètimon, veg. DECat 2626-9, 
aquests l'eufemisme Berna(r)d ja és antic: «Rupis DCEC 1, 392¿>33 ss. i iv, 933-4. El Barandano, nom 
Bernardi» en un doc. de 951 (Hist. Lgd. v, 214), però d'un mas te. Aielo de Rugat; no és segur que hi hagi 
es comprèn que els monjos i ermitans de la muntanya 55 sufix -ano, sobretot si reparem en l'ait arag. barandao 
(Fra Garí!) de cap manera haurien posât el nom au- «redil para ovejas» (de 'corral' es passa fàcilment a 
tèntic, i acolliren tot seguii l'eufèmica deformado 'maset' etc.): no és forçat suposar que partint de -odo 
popular, allusiva a la generalització folklórica de (o àr. -ato) la d es canviés en -»- per dissimiladó i 
Berna(r)d amb el valor de persona o animal o co- alhora assimilació. Can Baronets prop de Campacreu 
sa x. 60 te. Prats de Molió. 


