LLAURÓ
ver no podem tampoc descartar-la. En el fons h aura
aqüestes terminacions -o i -én indiquen origen roerá un genèric, no pas nom exclusiu del Hoc de
manie; descartat, dones, l'àrab, és ciar que aquí hi
Bagdad; de la mateixa arrel que bâra, «village,
ha d'haver el 11. LAURUS 'llorer' o els seus derivats
quartier» i que l'adj. hayra 'blanca' (Dozy, 334,
mossàrabs lauro: en Abendjóldjol i laura (AbenLane 666¿?12); no descartem, dones, la base al- 5 beklarix) (Simonet, Glos. 299-300), que pot no ser
bayrïyîn 'els deis villages h aura'o 'de les terres
més que un nom d'unitat format per l'àrab sobre
blanques\
laur, per l'hispanoàrab (<LAURUM), ben representat
Decidir entre (A) i (B) no ho veig fácil. La meva
en la toponimia val. i andalusa; i també en l'Idrissí;
conclusió és: En tot cas és segur un origen aràbic, i
i en mois altres derivats, en fonts botàniques i tosolidari entre els 4 noms valencians i els dos ma- io ponímiques com Laureto, Lauràritx, Laurânka,
laguenys, i queden descartades del tot les que re- Lauróles.
portà SSiv. Entre les altres, totes tres ben sosteniAquests noms nostres provenen tots de LAURUS O
bles, veig una gradado de probabilitat creixent de
derivats: Lauro fou el nom d'un indret on creixia
O i B) cap a A) que és la més ben fundada segons
un llorer escadusser; el qui venia del poblé trobaels antecedents aràbics. Dones Al-baióni 'el be- 15 va després molts llorers i ho anomenava PAGUS
dui del Hauran\ pron. vulgarment Al-Haurén(i),
LAURINUS O bé LAURARE 'lloredar' (cf. el malí.
-rín-: evident en tots els détails de forma quant ais
Lauràritx, -ARES): LAURINUS esdevindria Laurén per
andalusos, i també en aquest aspecte adequada ais
la i oberta darrere R per l'àrab (com en moreno i
valencians; car fins la reserva que vèiem, queda
barrena); i LAURARE dissimilai en *LAURANE explicadescartada, ben mirât, per l'explicació que en dono. 20 ria encara millor Laurén, amb la imela acostumada.
Per damunt de tot, aquest article haurà servit per
En resum, dones, aquest conjunt no té res a veuaclarir i eliminar una sèrie d'embulls que s'hi hare amb el grup aràbic de Llaurí /L'Ori/Alhaurin.
vien produit en les dades valencianes deis erudits.
Era, però, una troca que s'havia fet, i que convenia
Particularment les de SSiv. Però posats a desferdesembullar.5
ne, convé eliminar-ne encara d'altres. Sospita eli (p. 25
Acabem descartant una altra paronimia. Lubrín,
27) que sigui la ciutat Lauro, Hoc que Florus i Apianos
poblé al N. d'Almeria no tindrà res a veure amb
indiquen en terra valenciana: aMegant que «los autoLlauríni tan sols amb aquell «sarracenus Lauri» d'un
res» la creuen al Sud del Xúquer; però no hi ha tal:
doc. del S.xiv, per més que sigui un sarrai d'Almeria:
aqueixos anònims «autores» es basen només en el
els separen inconciliablement la b i la -n parcial,
«sonsonete» amb Llaurí. Per tant, mer cercle vicios 30 Lubrín ha de tenir altre origen i ben inconnex
puix que és etim. de radical impossibilitat fonètica. I
LUCUBRINUM? LEPORINUM? Però això ja no ens toca a
el mateix SSiv. reconeix que altres sitúen Lauro a
nosaltres dilucidar-ho.
1 Evidt. err. de SSiv. per Allah ar-rafnm.— 2 Altre
Llíria (que seria Edeta) Cf. El Arch. vil, 21,9.
err., potser merament. tip. per Alhaur.— 3 Si realD'altra banda insinua relació de Llaurí amb un 35 ment ho digué Gayangos (el guia de Quadrado
Laura del Rept. Això ens obliga a un e x c u r s soper al Rept. mail.) hi ha confusió més greu, car
bre aquest altre NL. En el Rept. figura com alq. de
allò que Gayangos tradueix «hondura» en l'obra
Rogat (Bof. p.343). Jaume I la donà el 1248 a P.
sobre Mail, és Jbufra mot ben diferent, ètimon del
d'Angularia i el 1277 a Brd. Calvet (Bof. 343). Rugat
malí. L'Ofra.— 4Savi i crític mentre es tractava
és a la vali d'Albaida, per tant geogràficament és 40 d'arabística, menys savi i de la màniga ampia,
impossible identificar amb cap deis Llaurí ni L'Ori
quan es tracta de romànic o mossàrab: la seva
estudiats. Però sí que li trobem continuació modergran conquesta científica.— 5 Res a veure tamna en aquesta rodalia: Lauro, pda. de Castellò de
poc entre aquest Laurén i Labairén, pda. del terles Gerres, (mun. contigu de Rugat, part Est del terme de Morvedre, freqüent en el Rept., i per tant
me, prop de La Lloseta i El Quadro, xxxn, 157.11); 45 absolutament allunyada: i sens dubte d'un NP
en la mateixa enq. vaig anotar Laurén, pda. a l'esq.
romá, + -IANUM com s'explica en nota a part,
del Brnc. de la Devesa i abans de La Lloseta i el
Quadro, o sigui ja més allunyada del poble
(XXXII,157.12). Però antigament no sols tenim Lau- LLAURÓ
ra, sinó també un «Rafal qui vocatur Lauro, term. 50
de Rugat» en doc. de 1273 (MtzFdo. Doc.Val.ACA 1
Poble, antic municipi, al migdia dels Aspres, acI6O6); i «alq. Laure, te. Albaida» (MtzFdo. o.c. 11212).
tualment agrégat a Paçà (Rosselló). Hi ha, a més, el
És evident que els tres noms o tres formes Lauro,
Coli de Llauró a uns kms. al Sud d'aquest poble, i i
Laurén i els antics Laura i Lauro, són tan inseparaa Paçà (I960). En Coromines va registrar un «Mas
bles des del punt de vista lingüístic com per la situa- 55 d'En Llauró» a St. Joan de Pía de Corts (Vallespir,
ció un al costat de l'altre. Però també és ciar que
1959)

