
PARDO 

en el Rept. com alquería de València prop de Truyllar 
(Bof. 375). SSiv.: se separa el 1316 de l'església de 
Albalat de la Ribera i fou desmembrat d'Alzira el 1608; 
1277: doc. que situa quelcom vora el Xúquer, entre 
Pardines i Alzira (MtzFdo., Doc. Val.ACA., ns 282). 
Altres de 1316 i 1412 en BSCC xvn, 116, 118. No 
figura en els censos de moriscos; Reglà el 1609, li 
troba 62 cases de cristians, dependents de Pedro Jofré 
(com diu també SSiv.). 

Un altre, anoto avui a la Com. de Gandia, en l'enq. 
de Beniardà (xxxm, 200.11). Ja en el Rept.-. Pardinas, 
prop de Gandia (Bof. 510, 512; SSiv. 335), en anex a 
Beniarjó en l'a. 1535, i amb 8 moriscos el 1563 
(Lapeyre, p. 40); Reglà posa « Beniarjó i Pardines» 
amb 160 moriscos el 1609 (p. 117). En temps del 
Beato (SSiv.) tenia 20 cases de moriscos. 

Un Mas de Pardines anoto a Alcoi (xxxiv, 97). Pot-
ser és aquest el Pardinas que figura en un doc. de 
1270-1 (Mtz.Fdo., DocValACA, nô 1068), puix que 
va citât junt amb Alboi, localitat que és propera a 
Xàtiva (més allunyada dels altres Pardines). 

Amb la -T- conservada pel mossàrab: Partines a 
Alginet (xxx, 185.23). I el col lectiu El Partinal te. 
Artana (xxix, 162.4). 

Per al mall. Padrines, veg. vol. 1, 321 (no és cert el 
que allí die dels noms valencians: que son autôctons 
i no pas importats del Princ.). En el Cantal hi ha en 
diversos llocs Pardines o Les Pradines (Amé, Di. Top.) 
que més aviat semblen ser derivats de Prada, car 
sempre consten en formes com Pradines des de 1362 
amb una excepció Peredinesà. 1671, te. St. Ojhamart, 
on potser hi ha una excepció. Cf. Padrinas (art. 
supra). 

1 Lladonosa, en La Ciutat de Lleida sembla usar 
pardinyal en un sentit com indret despoblat, pa-
ratge d'ermots': «La Plaça de la Paeria, en el S. xn, 
era un pardinyal, amb les adoberies de Pictaví i 
uns molins o casais de R. G. de Monteada» (p. 
107). Aquesta -ny- essent tan lluny de Galicia, no 
pensem a explicar-la per cap galleguisme. És ver-
semblant que hi hagi l'efecte d'un encreuament 
amb el parônim farrinyal < FARRAGINALE. Perô com 
que Lladonosa hi registra també una partida fora-
na dita Les Pardinyes Altes ( Ciutat Lleida, p. 114), 
cal partir d'una formació ampliada *PARIETÏNËAS, tal 
com coexistiren en llatí vulgar abietinéus i 
abietinus. En terres de substrat mossàrab (P. Val.), 
la part de PRATUM en Pardines i pardinal, és clara 
i fins predominant, veg. Prat. 

PARDO 

Com s'ha establert en el DECat. vi, 278a 1-23, aquest 
adjectiu de color no fou solament castellà, sino també 
mossàrab, de manera que en Jaume Roig (2703, 4383) 

i altres escriptors valencians no és castellanisme (com 
s'admeté provisionalment en el DECHui, 399). Amb 
més raó hem de creure que des del mossàrab ha 
quedat fixat en toponimia, en part substantivat, i tam-

5 bé en plural: Valí deis Pardos, en el te. de Sorita: així 
en les afrs. de Morella que llegeixo a l'arx. de 
Cinctorres: «In valle de los Pardos--- illarum pinarum 
de Erbés inferiori - - -ad serram de Montenigrello --
- ad vallem de los Pardos --- in cartis a Baronis de 

10 Alagone vobis factis» (f5 19, xxvm, 9.25, 10.11). Text 
semblant amb data 1250 en ESCC xv, 115 (J.Puig, 
BSCC xiv, 133, i ja en el mapa Chias). 

En singular: El Pardo, te. Tales (xxix, 182.7, cota 
521, '22x'55). Racó del Pardo te. Cabanes de l'Are 

15 (xxix, 126.20). 
Amb paper adjectiu: El Pou Pardo te. Xodos (xxix, 

80.4). El Morro P. te. Sueca (xxix, 178.1). Barrane P., 
a Vistabella (xxix, 73.21. Sengles Penys Pardate , a 
Artana (xxix, 161.12), i a Alcúdia de Beo (XXIX, 

20 170¿zl0). Sengles Roca o Roques Pardes a Costur, 
Cabanes, Alcalá de X. i Bell-lloc (xxix, 9.24, 127.12, 
xxvm, 188.23, 153.19). Les Roquetes Pardes a 
Benafigos (xxix, 84.5). Cova i Barranco deis Pardets 
a Margalida (xxxm, 134.20). I encara tinc nota de La 

25 Parda a Llucena. El Pardet s Alfara del Patr. El Pardo 
a Atzeneta. 

En fi Pardeta consta com nom d'una morisca a 
Sanija c. l'a. 1600. Com a mer cognom valencià a 
molts llocs; o esdevingut Mas del Pardo (Rossell, xxvii, 

30 113, 13). 
En el Princ. és rara i recent importació valencia-

na. Cases Noves de Can Pardo: vei'nat de Medio-
na (N.C.E.C.). Extraordinari: Pardes: Miquel Pardes 
músic de Torroella de Montgrí, que publicà el 1850 

35 un Mètodeper apendre de hallar les sardanés llar-
gues. 

Paréis, V. Paraís Parella, V. Perella 
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PARELLADA 

«L'espai de camp que pot conrear un pareli de 
bous»: DECat. vi, 254¿*26-56. 

45 La Parellada, partida, a Rodonyà (XLVI, 38.35). La 
Parellada, gran partida, a Vila-rodona (Coromines, 
1964). Sa Pared Jada, partida, a Llubí (XLI, 1.2). Ses 
Pareiades, partida a Benissalem (XL, 39.7; Mapa Mas-
cará 18A5-6). 

50 Les Parellades, barri de cases del municipi del Pía 
del Penedès. 

PRON. MOD.: las prsyádds. oi't a Sant Sadurní per 
Casacuberta (c. 1920). 

Les Parellades, veinat de masies del municipi de 
55 Torrelles de Foix. J.F.C. 


