OLIANA, OLIÀ, OLIOLA
ha hagut lluita entre les dues variants, i no sois aquí;
havia estât Oleta.
en el Vallespir, a Montferrer l'inf. vacil lava admetent
totes dues formes: la Creu de l'ulétapcvò coll de l'uléta
(xxiv, 90), on el mapa Lambert posa «Col de la Croix
OLIANA, OLIÀ, OLIOLA
de VOlette»: és la collada per on la erta, de Montferrer 5
a Corsavi passa d'una vali a l'altra; però immédiat
OLIANA, la més coneguda d'aquestes localitats, és
dessota hi ha un barrane, amb redols d'aigua estala important vila del Segre mitjà, situada quasi a mig
nyada. Heus aquí, dones, un altre cas d'aplicació del
carni de Ponts a la Seu d'Urgell (entre Organyà i
diminutiu Oleta, com en el que ha quedat estereotíBassella).
pic en el nom de la vila.
io PRON. LOCAL uliána a Cardona, Casac. 1920;
Però n'hi ha d'altres: «usque ad olletam de Gurgiteuliána a Coli de Nargó (1931 ecx.175); auliána a
Nigro» afi^ d'un poble de La Selva (St. Pere Cercada,
Cabanabona 1931 (ll. 29, 215). Oscil lant entre això
en un doc. de 1245; CCandi, St. HilariSacalm p.51).
i uliána, -ánperi les enqs. de 1957, en els pobles
Concreció toponímica que es va repetint en altres
circumdants, en particular la d'Oliana mateix (xvin,
comarques pirinenques, i en altres dels dominis ro- 15 51-56).
mànics propers, araneses i gascones. Les Olletes, sanMENCIONS ANT. 839 Huliana, Acta C. SdUrg. (i
tuari a la Garrotxa, terme de St. Privât de Bas, en la
Uliana en el capbreu ed. PPujol, 110). 854 o 911;
cara NE. del Puigsacalm, en un barrane acongostat
kastro Uliana {does. d'Organyà, BABLvm, 545, i BABL
(1929, exc. 180); Oulettes d'Ossoue, molt amunt, 1940
vi, 349). 1029, «Uliana --- ad ipso Nochano ---»
ait., en la vail que baixa del Vignemale a Gavarnia, 20 (Arx. Sols.). 1034: «--- vinditor sumus --- in ape. de
i un altre Les Oulettes al capdamunt de la vali de
Uliana ubi dicunt - - - a d ipso Nuet ---» (Arx.Sols.).
Gaube que davalía d'aquell gran pic cap a Cauterés
1040. en la nova consagrado de l'esgl. d'Urgell: «--(mapa Schrader, full 1). Oletta, 948 hab., cap de can- in com. Urgellensi, parr. de Oliana, parr. de Etral,
tó de l'illa de Còrsega i hi coincideix tan clarament,
parr.de Maciana ---» (MarcaH. 1070.50). 1093' «in
que tanmateix potser també els hi hem d'acumular: 25 com. Urgell., in appe. Sti. Andree de Uliana in lo.nom.
un Martíd'Oleta, citat com un trobador a Les Novas
--- affr. Occid. in flumine Segor, in ipsa rocha de
de l'Heretgev. 6l (cf. reserves sobre el nom en Appel,
Oliana ---» (Cart. Tavèrnoles p. 103). 1089 Oliana
Chrest. 107.61, 338). Oulles a l'Isère, 74 hab., cQ Le
(Arx. Sols., i Cart. Tav. 102, 23). 1094: Uliana (conBourg d'Oisans
text supra a l'art. Ogerri).
Afegim en apèndix, altres NLL intéressant, deri- 30 1126: Uliana {MarcaH. col. 1261). 1259 «de
vats de olla 'gorga'. En un doc. de 1248, una forma
Linerola et & Uliana --- Oliana et de Linerola»
Ula (sens dubte per ola, ultrallatinitzat) sembla de(CCandi Mi.Hi.Ca. 11, 495). 1259 Oliana (RHisp.
signar una gorga del Ter; un Hoc prop d'aquest riu
x x x v i i , 113). 1280 Oliana(id.ib. 11,115). 1349 Oliana
afronta «meridie in ipsa ruppe g urgitis,zb
Occ.
(C0D0ACA xii, 91). 1616. Aullana, memories d'un
in pede ipsius podii de Ula super vilar de Regali» 35 militar castella: AORBB iv, 196.
(Font i Rius C.d.p. 288) o sigui La Rai, aigües amunt
de St. Pau de Seguries.
OLIÀ, llogaret de cases disseminades a la Baixa
L'Olla és el nom d'una platja de La Marenda que
Cerdanya, agre, al te. de Bellver, un poc més a l'O.
anoto entre Portvendres i Argelers, pron. loia, gairedel cap del mun., i dependent de la sufragània Sta.
bé lúld. Ja documentât l'a. 1321: «portum de Olla», i 4o Eugènia.
1680 «la Olla del Ravaner» (1292 port de Ravaner)
Pron.; recordo haver oit uliá en l'enq. de 1935 a
(Ponsich, Top.25), sens dubte per les gorgues que es
Bellver (ix, 26-41).
formen a la desembocadura d'aqueixos torrents.
MENCIONS ANT. Com que no ha tingut mai esgl.,
Fontollera, Torrentera de en el te. de Berga, afl.
ni cap independèneia administrativa, a penes se'n
del Llobregat, que hi desemboca, k. més avail de La 45 troben: recerques en va en les col le, documentais;
Baells (C.A.Torras, Berg.29). Segurament de Font Olle- com tampoc es troben en els does, d'altres que dera, per les olles que hi deu haver, vora la font d'on
penen de Bellver, i recordem que Bellver mateix és
ve, i que li dona nom.
nom de fixació molt tardana; cf. el que die de Nervils
1 En canvi descartem com parònims convergents
Ardòvol, La Bascort, en els art. respectius.
però heterogenis, potser provinents del be. 0/0/ 50 Segons Ponsich (Top. 153), però, el cita en textos
ola: Olette hameau, te. Urruña (Olete S. xii)
de 1260, 1269, 1271 i 1629. «Olia in parr. Sanctae
(P.Raymond, Di.Top.BPyr:) que sembla provinent
Eugeniae».
del conegut Olaeta (Mitxelena, Apell, 483), formado col-lectiva, normal en base, des de olo/ola 'caETIM. No hi ha inconvenient a tractar juntament
baña'. I potser enrossegat pel duplicat 11. o l l a / o l a 55 de la d'Olià i la d'Oliana, evidentment homogènies.
un Olleta de Navarra, que segons Corona Baratech
En tot cas salta a la vista que son noms del tipus

