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Carlà CASTELLANUS, marlenga = fr. mésange). Dues lo- ETIM: AQUA TEPIDA. Representa un deis casos tan 
calitats veines, una d'antuvi menys important que l'ai- freqüents en qué el nom de llocs s'origina per un ac-
tra. La duplicitat hi restaría fins tard: ja en el temps cident geografie veí.1 Es tracta aci d'una deu que neix 
d'aquells docs. havia d'existir Xinorla o Xinosla. I no al peu del poblé d'Aiguatèbia (a l'esquerra de la riera 
caldria gaire imaginació, per suposar, fins i tot, que hi 5 deis Pujols), a les Basses, grans safareigs d'aigua pre-
hagué un intercanvi. La forma Xinorla s'aniria genera- cisament tèbia, la quai, degut a aquesta qualitat in-
litzant després del S. xv, i acabaría per estendre's a to- trínseca, neteja molt i la gent de l'indret hi renta, se-
tes dues localitats veïnes; mentre que el simple Chino- gons observà l'informant a JCor. en l'enquesta de 
sa anava quedant oblidat en lus viu; però com que se- 1959 (LL xxm, 199). Ph. R. 
guia havent-nlii dues, la distinció mitjançant diminu-10 1 Cf. el toponimie base Urepel, localitzat al cantó 
tiu es reiteraría, i llavors es va crear en el valencia lo- de Baigorri (B. Pir.) aigües amunt de Les Aldudes, 
cal el dim. Xinorlet, amb sufix català. Que a la llarga, el quai es una traducció literal del nom català (veg. 
els termes demogràfics canviessin, sobretot en zones Azkue, Dice., s. v. ur, epel). 
on hi hagué tants repoblaments (expulsió de moriscos, 
guerres de sempre), no ens podría xocar, en tot cas, 15 AIGÜES 
ni que avui siguí El Xinorlet el lloc més poblat. Poblé del Migjom valencia, pron. áitoes (sense ar-

Si hom objecta: ¿dones com és que, estant la forma ticle), 1935. 
Chinosa tan documentada a l'E. Mj., no s'hi troba DOC. ANT. Cròn. de Jaume I: «la Mola que és 
Chinosla o Chinorla també en els docs.? La resposta prop à'Agües» (p. 371: potser referint-se al Cabeçô); 
l'he donada, ja per endavant, al principi: informació 20 1244: «Aguas —- Auguas» en el text llatí del tractat 
antiga deficient, poc abundosa. Altrament, si en aquell d'Almisra (BABL 111, 106) que fixà allí la frontera en-
temps el Chinosa radical, no diminutiu, designava la tre els Estats castella i catalano-aragonès, «Aguas ---
localitat major, i la forma diminutiva (Chinosla, -orla) Auguas» en l'ed. d'Huici (1, 382, 383), Augues BDLC 
era encara el nom de la més petita, ja per això sol és iv, 276; Aygues 1323 (BABL vi, 148). Cree que al po-
versemblant que els docs. no la mencionin, i que amb 23 ble el nom li ve del Ria d'Aigües, que és el que la 
l'altra es refereixin a tot el conjunt. frontera seguía i que demarca encara el subdialecte ala-

1 Ja és força més dubtós que vingui d'aquest origen canti del val. transsucrònic (tipus Xàtiva-Alcoi-Dénia). 
el nom de L'Ombria del cím en les muntanyes de NTii ha diversos homònims com a nom de rius: Rio 
Barxeta (xxxi, 157.9). Si no ho descarto és perqué Aguas, afl. dr. Ebre (límit provincial Terol-Saragossa, 
les ombries, part obaga i húmida, solen ser vessants 30 desaiguant a La Zaida); un altre te. Sorbas (al N. d'Al-
fangosos, i un orònim considerable no es presta gai- meria, Aygues en doc. cat. de 1309: BABL 11, 330). 
re a veure-hi l'hipocorístic de }oaquim, que els va-
lencians en fan Ximo. La pronùncia morisca confo- AIGÜES-JUNTES 
nia -n amb -m (EntreDL 111, 104), i tant es podría Coneixem tres topònims anomenats així tots ells al 
tractar d'un Xin CAENUM, alterai, com d'un paraHel 35 Solsonès. Un és a l'aiguabarreig, al te. de Pinós, de les 
moss. del cat. cim, cima. Nom que es repeteix en quatre riberes que formen la de Llanera; un altre, a la 
te. de Quatretonda (xxxn, 1.5) però potser és lloc confluència de la Ribera Salada amb la d'Odèn, a Lla-
idèntic, car si bé hi ha 10 k. de muntanya d'un po- durs. El tercer és el lloc on s'ajunten la Ribera Salada 
ble a l'altre, son termes municipals que confronten, i la de Canalda, al te. de Cambrils-Odèn. El sentit d'ai-

4 0 guabarreig d'aquests topònims és evident. X. T. 
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Municipi del Confient, al centre de les anomena- AIGÜES-PASSOS, Font 
des Garrotxes del Gonflent. Comprèn la vali de la En el Confient, en el terme de Llar, per avall del 
riera deis Pujols i part de la valí de Caudiers. poblet, entre els Roes Espatllats i el Roe de Migdia 

PRON. POP.: 4gatébi (1959), oït a Canaveíles, « (XXIII , 145). A l'Alt Aragó, hi ha Aguas Passas, pla-
Ralleu, Tuès, Sallagosa, Planés; aigstçbi (1959) a St. nell de xaragalls, a l'alta muntanya. Del 11. AQUAS PAS-
Pere dels Forçats. Gentilici: aigatabiâts. SAS 'escampades' (part, de pandere). Aquí també abans 

DOC. ANT. La mencio més antiga que en tenim devia ser Aigües-passes, disfressat avui dia, com a 
recollida és Aqua Tebeda 845 (Baluze cvni, cèd. Cui- contracop del temps en qué el rossellonès vacillava en-
xà). A l'eminent rossellonès Alart devem els testimo- 50 cara entre els plurals de tipus meses i me sos, entre 
nis més nombrosos d'aquest topònim conflenti: Aqua corses i eos sos etc.; majoraient pel fet que en català 
Tededa 958 (InvLC), Aqua Tebeda 1035 (id.), Aqua- cœxisteixen el masc. pas, passos, amb el femeni passa 
tapida 1040 (id.), Aqua tepida 1046, 1070,1072 (Cart. (en el sentit, sobretot de 'llargada d'un pas'): d'on el 
rouss., 61, 74, 78), Aqua Tebeza 1234 (InvLC), Aqua canvi d'un adjectiu llatí (que ja no era comprès) en 
Tepeda 1246 (id.), Aygatebia 1266 (id.), Castel d'Ayga 55 passos, per etimologia popular o pseudo-interpretació. 
Tebesa 1332 (id.), locho de Aygua Tebesa 1375 (id.), 
loch d'Ayga Tebesa 1378 (id.), loch d'Aygua Tebesa AIGÜESTORTES, V. Top, V. Bot 1, p. 2 
1410 (id.). Notem, a més a més, Aquatepida S. xin Nom del famós paratge al NO. de Boi, on el riu 
(Pujol, DocsVgUrg., 15-16), Aygua Tebesa 1359 (Co- de Sant Nicolau llisca mansament formant deliciosos 
DoACA xii, 123), Aiguatevia 1392 (Ponsich, Top.). 6 0 meandres. D'aquí el nom. X. T. 


