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altres Anse resa, Cond resa etc. tots en -RED. Entre di-
verses possibil i tàts és probable que sigui el n o m fe-
rnem HILDIWÏDA cloc. en moites fonts germaniques 
generalment en -wir) (Forst. 838), Cbildwideen docs. 
merovingis, segle vu, de la col- leccio Pardessus; més 
tard Hilduidis en el Po lyp t i chum I rminon is i el Po-
l ipt ic de Reims (S. x i ss.). 

L 'evolució que eleu haver-hi és amb el canvi fonè-
tic LD> ul, tan corrent en la nostra E.Mj. i el pas de -
ÎDA a -esa, amb el canvi norma l de la -D- postònica 
en -Z-. La inf luèneia de la u i la / torna eijl>oul, i en 
part també -liv->-lov-, però restant Olivesa en la for-
ma moderna. És sabut que eis noms germànics en 
HILD- son centenars (Forst. 1562-63); i també -WID h i 
és una terminació fecunda, sobretot en femenins (45 
noms) i 22 masculins. També es poclria pensar en 
Heilwid f.(Forst. 730) (però l 'evo luc ió del d i f tong EI 
no s'hi prestarla gaire), i f ins en el mascul i Alawid (4 
noms del S. ix, Forst. 54), però també amb fonèt ica 
menys usuai. 

El c o g n o m Oloesa es registra a l 'Empordà, 1820, a 
Vi labertran (BABLxvi, 300). En el Conf ient, te. Co-
nat, recul lo u n Hoc menor La Vivesa xxv i , 84.23) que 
potser result i d 'una forma dissimilada de LOlïvesa, 
ajudant-hi contaminaciò de viva i derivats de viure. 
En una enumerac iò ciels focs de Axat Hoc al N o r d de 
Conat (ja dept. Aude) , en l 'any 1306, f igura una 
Esclarmoncla Olibessa ( l legida en xerograf ia de l'ar-
x iu de Perpinyà. cota 2905, 155). Semblaria igual a 
Y Olivesa anclorrà. si desest imem aquesta -ss- doble.1 

1 Cert que es podr ia dubtar si no és u n femen i 
en -essa, dérivât del NP Oliba que també f igura en 
aquel la enumeraciò, o n hi ha també, un Favressa. 
En tot això juga la vac i l lac iò baronessa/-nesa, prin-
cesa/princessa. El que hem de rebutjar sens dubte 
és que Olivesa v ingu i de oliva o d'òliba, c o m sug-
gereix Gulsoy, DECat. s.v.: car fora ja inexpl icable 
la de r i vac iò ; i m a j o r m e n t les dacles an t igues 
d'Olovesa. 

Oliviadre, V. Oliviergo 

OLIVIERGO, OLIVIADRE 

N o m de dos llocs de l'alta Ribagorça, Serradet de 
l 'Ul ib jp rgo en el terme de Vallabriga (entre el Tu rbò 
i Calbera-Ovarra), a l'alt Isàvena (DECat. vi , Alali). 

Ja en el baix Isàvena, uns 25 k. més avall, h i ha u n 
barrane i pela. VOlibiâdre en el terme de Lasquarri 
(x ix , 11). 

Tots dos deuen venir de variants del n o m de pian-
ta olierca p ian ta tòx ica , "marx ivo ls ' , Helleborus 
foetidus. A desgrat de les vaci l lacions d'En Gulsoy 
que f i rma aquest article del DECat. (v i , 47-48) (sem-
pre temorenc en et imologia, massa incl inât a cercar 

dubtes, i possibil i tats concurrents o contradictor ies) 
no h i ha di f icul tat seriosa, a fer- lo venir d 'una base 
der ivada *HELLEBORÌCA (berba *belieborica), amb ex-
pl icables evoluc ions fonèt iques i de metàtesi vocàl i -

5 ca: *eleórca >oleerca, -lierca. Uliviergo en presenta 
una variant sonoritzada, ja esperable, en -éKi)go(cf. 
fr. dial, aliboron. aliborgue); a Castanesa l'elèbor verd, 
espècie de baladre (47¿/48, 59, 48¿/2), car el baladre 
és també herba tóxica: justament per contaminac iò 

io de beladrei 11. VERATRI;M) s'explica la variant Oliviadre 
del NL a Lasquarri. 

Olla, V. Oleta 
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1) pob lé amb mun. a la Conca de Barbera. Pron. 
liles a Montb lanc, Casac. 1920. 

20 MENC. ANT. 1038: p o d i u m super Olíanos. 1055: 
Oilercitat amb Solivella (Font Rius, C.d.p. 20 i, 38.15f 
8). 1079: Olers (MiretS., Tempi. 300). 1165; quadra 
Ollarios (Font Rius 127). 1180: Ollers (MiretS., Més 
antic text català. (Font Rius 160). 1181: Olers {Cart. 

25 Poblet, p.56). 1197: OlersiMiretS., Templ.223). 1285 
Jaume I I dona el castell d' Oilers a Arnau de Vi lanova 
(F inke Acta Ar. n, 872). 1294; (C.Candi., Mi.Hi.Ca. 
i). 1359 Oilers (CoDoACAxu. 41). 

2) pob le t del Gironès. agre, a Vi lademuls. Pron.: 
30 ules Casac. a Bàscara, Casac. 1920. 

MENC ANT. 1017: «villa Ollers» (Marca H. 999). 
1049. Olers(BABLw, 327). 1226: (BABLiw 5w 417). 
1362: parr. Sti. S. de Ollaris(Llibre R W A l s i u s , 177). 

OKDeren u n doc. de 1122, p.p. MiretS. (Tempi, 
35 p.30). 

Puig d' Oilers: 112T, Piiio de Ollers, p rop cle Santiga, 
te. Sta. Perpètua de Mogoda (Cart. St.Cugat IH, 54). 

L'Oliera, p rop de St. Iscle de les Feixes (Vallès): 
1056: Olera. 1072: ipsa Olera (Cart. St.Cugat n, 274, 

40 352). 
ETIM. Tots ells, del n o m c o m ú oiler 'terrisser' (NL 

comparable a Figols, sin. d 'or igen llati). 
DERIV. 
L'OLLERIA, pob lé val. de la comarca de Xàtiva. 

45 Pron.: Volerla, sempre amb article, a Albaida, Xàtiva 
i Val., J.G.M. 1935. Són proverbiáis « la pega de la 
Olle ria» (M. Gaclea, T. del Xe i, 51) i « els vidriers de 
la Olleria», ih. 163, car la fabr icado de productes 
viclrats i terrissa és t radic ional i típica d'aquest poblé, 

50 c o m expl ica també Joan Amades (Geogr. Popular, 
97). Volería sento jo en l 'enq. que vaig fer el 1962, 
allí el 1962 (xxxn, 103-107) i a Gavarda (xxn, 135.1). 
Dades sobre el Hoc i el seu terme en Mique l Bat l lor i 
(A.C.C. V. vi l i , 21, i Lz. Vargas. 1774 (n, 75). 

55 És possible que ja fos ben poblat el terme en temps 
dels moros, encara que no en dona prova un segell 


