BATALLA
rranoS., NHRbg, 413); 1056: Basturç (CCandi, Mi. hem vist que hi ha base per creure que BAST- era arrel
Hi Cat. II, 7); 1097: els castells de Conches i Basturz, productiva en gàHic; -RIGES 'capitostos', el mateix de
consten con afrontado d'Abella (Serra Vil., BCEC, BITURÍGES, s'hauría combinat ací amb aqueíx BAST-;
1909, 21; i jo mateix vaig llegir-ho amb aquesta data, tôt i que la « del nostre nom discorda de la ó de Bai cit. junt amb Comiols, a VArx. de Solsona); 1163: 5 dore, Betorz, Bourges, podríem encara argüir que te«Gerrensi monasterio --- in territorio de Basturz et nint -RIGES una ï llarga céltica havia produit un efecte
de Limignana et in Moror», doc. papal conservât a metafônic. Condicions difícils totes, que es van acuLleida en un arxiu privât (SerranoS., NHRbg, 109); mulant.
1164: id. (Kehr, Papsturk., p. 399); 1277: Besturs,
Tôt junt ho fa poc versemblant; i el carácter basperô Bastús amb data 1278 (Soldevila, Pere el Gran i, io co-ibèric prédominant fortament en el Pallars sen2a. p., 83, 77); 1359: Basturç 1359 (CoDoACA xn, cer, acaba de decidir-nos en contra de la hipótesi cèl75). El Nomenclátor C.E.C. donava com a variant una tica. Quedem-nos, dones, en 1'admissió preferent de
forma Bastruç en la quai podríem suposar romanalla la via c).
de la r de l'antic rç, si bé no en tinc cap confirmaEl cognom Bastús, certament succedani d'aquest NL,
ció.
el registra AleM quasi només en localitats del cat. ocETIM. Nom que recorda el de Lîadurs o Ladurs, cidental (Àger, Agramunt, Mollerussa, Tremp, també
del Solsonès (Ladurci a l'Acte SdUrg. 839), on la ter- Tarragona),
minació indueix a veure-hi un nom ibèric. I verament
el paisatge toponimic de tôt el Pallars ja ens decanta
Batà, Bateig, V. Bast- Batoi, V. Bast- i Alcoi
tôt ell, no sols cap a una etimología pre-romana, sino 20
de la familia ibero-basca. Dintre d'aixô s'obren unes
alternatives.
BATALLA
a) Recordant-nos de Besora (Sols., Rip.) i Besiberri,
que no són gaire lluny, i parteixen d'un BES(O)- basEnumero, sense aclarir els fonaments histories (deicoide, i també Baes(o) (Schuchardt, cites ací s. v. Be- 25 xant-ho per ais historiadors locáis). Batalla pda. a l'O.
sos i Bassella), pensarían a afegir-ho a aquest grup del poblé d'Arboçols (cadastre de 1812, xxvn, 35.11).
basco-ibèric, perô el nostre nom té Bas- modem, i Serrât de la Batalla te. Lladurs (xxxvm, 179.19). El
constant en totes les mencions medievals. Cal prefe- Camp de Batalla (Orpesa, xxvm, 175.14, '47 X '3, cf.
rir, dones, una alternativa amb a. b) Amb el mateix I'opinió de Boix en GGRV). Es Coll de Sa Batáis a la
significat tenim també variant BASO- (Bas, Bassego- 30 carena entre Caimari i Lluc (XL, 69.19, Mase. 5F4).
da etc.) 'desert, bosc, malesa'. Com a 2n. membre Lia- Carrero de Sa Batata te. Inca (XL, i Mase, 1931).
durs suposa la base -TURCI, variant del TURG(I) ja doc.
Riu de Batalles, un dels dos que passen al costat del
en l'Antiguitat (ILITURGI, TURGALIUM, (CONIS)-TORGI poble de Farrera, Pallars (xxn, 8.9). El NP Batalla,
etc.). Dones tindríem dret a posar com a ètimon BASO- i els seus compostos Can, Cal-, el tinc anotat a VallTURCI, al quai no es podrien fer gaires objeccions, 35 cebre, Envall, Rodonyà, Valls i Culla.
puix que és país ben trencat, i els castells eren norDERIV.: Els Bat allers pda. entre Fatarella i Vilalmalment en turons ben aspres.
ba dels Arcs. Puig Bataller (pron.: 3 p-sié) te. Camós
D'altra banda c) si ho lliguem amb els BASTIGI (XLIV, 154, 155). Comells de Pui-Ba. te. Estaon (xxi,
(> Baza) i BASTETANI de data hispano-romana, aixi 49). Plan Batalhè en el Bosc de Baricauba entre Viella
com amb la familia que hem descabdellat a l'article 40 i Les Bordes (PVArGc, s. v.) Cf. Le Champ-Batailler,
Bastanist, podríem suposar-hi una base BASTI-TURCI, place à Pau (Camp Ba., 1435): «L'endroit destiné aux
que no sols podia contraure's en Bastúrs sinó que era combats judiciaires» (PRaymond, Di To. BPyr.). El
el résultat de la síncope normal: b) i c) són, dones, cognom Bataller el tinc anotat de sis pobles de la zona
acceptables segons fonética i encara c) és el més se- Albaida-Gandia-Castell de Castells. Pont de Na Batagur fonèticament, car amb Paître podia haver-hi so-45 liera te. Morella (Capbreu. Milian a. 1443). Coll de la
norització Basd- i amb aquest no.
Batallóla te. St. Jaume de Frontanyà (CATorras, Bgd.,
La via ibero-basca és la més natural. És cert que p. 59). Turó de la Bataiola te St. Cebrià de Vallalta,
justament a la Conca de Tremp, hi ha un grup de vora la drecera de St. Pol a St. Iscle,
restes indoeuropees o celtoides: Tremp, Sega», Segú,
Batallar, prop d'Areny, Ribagorça (in Batalgar a.
Sellemana, Talarn, Salas (¿pot ser Oreau?) que ens 50 992, Abadal, P. i Rbg., núm. 293).
priven de tancar-nos en aquella conclusió. A l'artiLos Batallbssos te. Juncosa, Garrigues (xii, 36.13),
cle Badorc hem vist que aquest nom penedesenc pro- com que la ss sorda i la b oberta serien inexplicables
vé de BITURIGUM, homôleg de Bourges i Berry, que en un dérivât de batalla, deu ser arabisme parallel al
amb assimilació sembla haver donat Betorz en te. Bár- cast. Badajoz (port. ant. Badalbouce), peró aixi com
cabo, entre Boltaña i Barbastre. Per explicar paraHela- 55 s 'ha demostrat que aquest ve de balad al-lauz 'la terra
ment Basturç, es podria postular una combinado cèl- dels ametllers' (veg. la meva etimología en Top. Hesp.
tica BASTÓ-RIGES, admetent una evolució semblant a 11, 256), aquí la -t- fa pensar més aviat en balât el-lauz
la de Betorz; una apocope de la -E en el plural BIRU- 'la calçada dels ametllers' (com en Albalat).
RIGES > -torz(e)s (la que es dévia produir en Betorz),
en rigor no és impossible que es repetís ací. A Basions 60 Batana, Bataners, V. batà (s. v. BAST-)

