BATRE
mes que en el mateix es parli de Brocà). Un Guillem per encendre un cigarrot; / BiUori qui treu fum, /
de Valloria a. 1373 (BABL vi, 201), també podría ve- Biüori qui treu fum, / per encendre es llum» (Camps
nir d'allí, si bé és tant o mes inceri, trobant-se en un Merc., Folkl. Men. i, 259, 270).1
doc. relatiu a Cervera (Segarra). Uns Petrus Balloria
i Rdus i Mirón de Batlloria van com a pobladors de > Ara bé, en l'etimologia a base de VALLIS hi pogué
Bràfim a. 1159 (Font Rius, C. d. p., § 114). Un mas haver part de veritat; si bé llavors seria VALLIS LAUREA
antic que devia ser una vintena de k. a l'È. del de 'vali de llorers', o v. AUREA 'daurada' car no en marGualba apareix en tres docs, de c. 1206: «in parr, de
quen testimonis fefaents, almenys en noms oc. frprov.
Macianeto, in loco vocato Valoría» {Cart, de Roca-rosi italians: La Valaurie, diversos llocs de l'Aude (en sis
sa, § 49 i S 44, 48). Almenys en part son llocs dife- 10 municipis, i en particular un paratge en te. Narbona,
rents, homònims o merament parònims, però fins els
que ja es llegeix Vallis Aurea(e) 1124 etc. (Sabarque ho son valen certament com a guiadors en la rethès, Di. To Aude). Valloire (Savoia) p. St. Michel
cerca.
de Maurienne. Vallauri cognom it., provinent d'un
més antic -auria, com demostra amb parallels toponiSe'n proposà una ETIM. d'atractiva aparença: s e - m i e s lombards, Flechia, Mem. Ac. Lincei, 1878, 613.
gons J . Segura: VALLIS AUREA o VALLIS DE AUREA ( N P )

P e r ò la part principal la tingué BALOYARI.

id. {La Veu del Monts. 1893,123; 1896,107). La fonètica descarta ja la primera variant, que no explicaría
la II doble; i tampoc la segona, més fácil en aquest aspecte, té gaire més fonament que la idea fixa d'aquell 20
erudit que els ètimons no evidents de NLL han de
ser NPP: si no és l'argument debilíssim d'un doc. de
1206 i de la grafia en V- de Pujades, de quan tota
memòria viva de la distinció dels sons v/b era morta
des de segles; en rigor ni tan sols es podria assegu-25
rar que la II signifiqui / i no II en les grafies de 1159,
1373 i 1600.

Perqué també fora del cat. tenim NLL provinents
del NP BALDUARI: l'asturià Rato cita Baldòria com a
nom d'un poblé gallee (s. v. pértiga)-, i avui —amb
oi tornat ue: ast. Balduera te. Villaviciosa, i Baldoreos veïnat te. Pola de Lena. En el Cantal, La Bouldoire llogaret agr. a St. Constant (i doc. Baldoyres en
docs, dels Ss. xvi i XVII, Amé, Di. Top.).
Car no sols era ben possible sino quasi inevitable
que en algún cas es vagi produir un encreuament entre aqüestes dues filiacions. A YlnvLC trobo cita d'un
lloc «peciam terre loco voc. Valouria in te. de Ver-

La forma Baldòria és més fidedigna; -LD- s'assimila
neto» en doc. de 1355, on deu tractar-se del Vernet
a cada pas en li i tot seguit II en tants noms (que hem
de Perpinyà, car Ponsich registra Vallis aurea situantexpjlicat s. v. Batllebò supra, i passim). I així acaba 30 ho en aquest terme, en mencions de 1186-1256.
1 Degué ser pan-català aquest refranyet: car recorde demostrar-ho un altre parònim: Palol Sabddòria
a l'Emp., agre, a Vilafant, nom en el quai sa és un ardo que jo, amb altres marrecs dels barris veils de
ticle merament unitiu, com ho mostra també la menBarcelona —c. 1912— anava brandant un improvició més antiga Palaciolo de Bauloria a. 1362, seguit
sat mandró, cantant: «Batllori pica fort, / B. p. /.,
de P. de Çabauloria a. 1372 (Monsalv. xvin, 2 0 7 ) , / Va, va, va —».
Par. de Palaciolo de Çabauloria 1379 (Alsius, p. 185).
Aquí tenim palesament la -LD- originaria, encara mantinguda, i alhora II tornada ul, tal com s'esdevé en el
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d'un lloc ben pròxim: La Caula CALDA te. Boadella o
40
en baula/balda, Saules¡Saldes etc.
Alguns derivats i compostos: el Bâtent de la Vila
te. Lladurs (xxxvin) si no està per batan (veg. n. a
Reaiment hi ha un NP en l'origen de tots aquests Bast-); Les Bateries te. Llucena (xxrx, 99.11, potser
noms. El germ. BALDyARi, compost de dos elements cap a la cota 719); d'algun fet de guerra. A Batibecs
tan fecunds com BALD- i -WARI en el repertori d'à{-betz, molí, -bec camp), Capbreu d'Argelers a. 1292
queixa antroponimia, i testificat des de molt antic 43 {Cerca, 1959, 31): suposo terra picolada pels moixons.
Polypt. Irminonis, S. vin, Baldwar, S. ix, MGH n,
Batipdmes, tipus toponimie que es repeteix a bas224: Fôrst. 241); per a noms semblants en -wari, tants llocs no sols a les terres catalanes i del Sud, i
Fôrst. 325 etc. El diftong -ua- s'hi contragué en ò, d'àNord de França: el pagès que ha de llaurar en aquests
cord amb la pronùncia còri = quart, del cat. popular
caps de serrât pirinencs no para de pegar-se a les
i pagesívol.
50 mans, ertes pel vent, es bat els palm ells-, «terra de --A Cat. aquest nom de persona seguí viu també en Batipalmam» cit. entre Riuferrer i la Menerà a. 993
la seva forma masculina, d'on Batllori, el cognom ben
(colle. Moreau xv, 993); -mes a. 1278 a Malloles, id.
conegut. I també esdevingut NL Batllori vt. agr. de
1089, 1218, 1243, 1246, vineto de -mes 1214 {InvLC);
Serinyà {ba^çri a Serinyà 1920), i repetit sobretot
Coma de Batipalmes p. Guils del Cantó, 1241 {BABL
en aqueixes comarques. Mas de Batllori (uns 20 k. & vii, 1821), i a Alinyà (xvi, 196, 198); -palmas a. 972,
al SE., te. Cornelia del Terri, XLIV, 150), i cognom a p. Cornudella de Valira (Abadal, P. i Rbg., n. 216);
Vilavenut (XLIV, 133). Els mail, el pronuncien vallç- -palmas te. Torlarribera (xix, 74); «Corro de Batipalri {BDLC il, 242; vin, 18), però és una v secundaria,
mes» ant. en el Vallès, S. xin {Cart, de Roca-rossa,
com ho prova ja la tradició menorquina, en les velles
§ 163). A la Vali d'Aran (amb assimilacio b:p > pp):
dites: «BiUori qui treu foc, / BiUori qui treu foc, / 60 Patipaumes: en dos caires de serrât, a Begós i a Be-

