POSTIC, POSTICS, POSTIUS
alludeix el gentilici humoristic estrangers que doel sentit de 'dateli, nuca' [1460] (DCEC iv, 5A9n.l, i
DECaty, el canvi de t- en p-, potser dissimilatori, i
nen ais habitants d'aquest poble els de La Fresneda
provocat per la influència del sinònim puig amb p- >
i, a limitado d'aquests, els de tots els circumdants.
ETIM-. el nom fa referencia a la seva situado al pp per repercussió de la líquida. Però si aquesta fos
peu del Coll del Porteli, que Puneix amb Vall-de- 5 antiga, pensaríem que vingui de (terreny) prospérât
(potser s'hi havien intentât els adobs que necessitaroures. El poble es divideix en dos ravals, dits lo Mas
va aquella terra erma?), amb simple dissimilació prosde Dalt i lo Mas de Baix. Sembla, dones, que el popérât > posperat.
ble primitiu es devia reduir a un pareli de masos que
es van construir al peu del pas obligat des de la
Fresneda a Vall-de-roures; en anar-se engrandint més 10
tard, se li aplicà escaientment el nom d'aldea
POST
(à)portellada.
Serra del Post, a 2300 m. alt., en el terme de SolPortella, -tiero, -tièscl E.T.C. 1122(c), 132(g), 133(r) deu, a l'altra banda del riu, davant deis Bordes
Portinatx, V. Esportes al vol. i, 130
Portitxol, V. 15 d'Envalira (mapa Chevalier). Aquest NLL és un testimoni del gènere masculi que va tenir POSTIS 'post,
Port Portocolom, Portocristo, V. vol. i, 235 Pòrtol,
tauló' en llatí. El català posteli és encara un rastre
V. vol. i, 236 Portopetro, Portopí, V. vol. i, 235
d'aquest gènere.
DERIVATS
20 Les Tres Postes, a Montesa (XXXII, 60.5); amb -ES
PORTO SALÉ
mantingut pel mossàrab.
Veïnat i portet a la costa O. de Pilla de FormentePosteli, NL antic del terme de Montigalar. Es troba
ra. En el vol. i, 523 només fou atribuït al grup dels
documentât l'any 1098: Postello (Cart.St.Cugat li, 429).
mallorquins Portocolom, Portopetro i Portopí\ en quaFont de la Posteta, a Montesquiu (XXLVC, 192.22).
litat de forma mossàrab de PORTUS 'port de mar', sense 25 Carni Postéta, a Alginet (xxx, 185.12). Es refereix a
explicar -salé, relacionant-lo amb Benisale alquería
la post usada per alçar el nivell d'una séquia. Braç
antiga d'Eivissa que figura en el Rept. d'Eivissa en el
de les Postetes, a Alfarb (xxx, 173.22).
quarto de Benissàmid (r. 103). Sense descartar la
Remolinet d'en Postolina, a Banyuls de la Marenpossibilitat que en el període de despoblació de Pilla,
da (xxv, 28.66). Pot ser una altra forma del diminuSS.xvi-xvii, hagués estât imitât del mot de Salé el 30 tiu posteta (amb en postis) usada per alçar l'aigua
port del marroquí Rabat (EntreDL il, 223). A Ford'un moli.
mentera aquest pot ser compost amb Pàr. salîh 'bo,
ETìM. Post prové del llatí POSTIS «post, tauló, munintegre', de Parrei pan-aràbiga slh 'convenir', la fortant lateral d'una porta» (.DECat. vi, 746b33-34). J.F.C.
ma sâlih potser era més general: Dozy., Suppl. 842:
«aptus» RMa. 248, però caléh «santa cosa» /M/c, 178 35
POSTIC, POSTICS i POSTIUS
i salîh era clàssic i emprat des de Ibn-Arabí (842
d.c.), i Ibn al-Mukárrem 1311 i el Qamús (Lane
1715«).
El 11. POSTÎCUM 'porta de darrere d'un edifici o dosa no sols es conserva viu en castellà1 sinó també en
40 textos nostres medievals: Muntaner, el Decam., O.Pou
Posello, V. Les Puelles
i algún altre text {DECat. vi, 74956ss). Després queda sobretot en NLL valencians. El Posta portella local a les muralles d'Alzira, per la qual entren uns
POSPELATo PROSPELAT
bandolers a la ciutat (1412 epistolari de Rubio Vela).
Nom d'una finca i casa habitada en el terme 45 ElsPostics, Hoc a Alcalá de la Jovada (xxxxin, 13.15).
El Postiguet, platja d'Alacant; i en forma mossàrab:
d'Ontinyent, a Pextrem SO., bastant extensa, fins al
carrer Postigos a Novelda (enq. de 1963).
quadrifini amb Banyeres, Beneixama i Fontanars.
Sobretot diversos noms propis provinents de
Recullo aquella forma en l'enq. d'Ontinyent (i IGC
ho posa a 2°57x°45; XXXII 113.1o, 115.7). I «aPospelat»
POSTÍCIS locatiu-ablatiu plural 'a les portelles', que
em digueren en l'enq. de Banyeres (xxxvi, 23.19). 50 ha donat modernament Postius Î) «.A pustíus» o Mas
Segons sigui la forma antiga, podríem decidir millor
de Postius en el Cardener, i molí de P., en el te. de
entre dues etimologies. L'informant d'Ontinyent inNavès, on vaig fer l'enq. d'aquesta rodalia en P. d'avall
sistía a notar que era «una finca e(r)ma», i com que
i P. d'amunt: «mas de Postius desús» «mas de P. dejos»
la casa es troba al peu de la cota 869 (més alta d'uns
i «casa migana de Postius» (Censos de Besora, lin.
20 me.) podría venir de Tos Pelât, format amb tòs, 55 35, 39). C.A. Torras en diu Postils (amb el canvi de
mot molt viu en valencià per a 'tossalet'. No sois en
-/en -/conegut en mots com guaio arrel) i en dona

