OLOT, OLÓ, OLOST, OLP
2) La Roca d'O/d, a. 1518, en te. de Romadriu,
uns 20 k. a l'Oest d'aquella ciutat.
afr. amb el te. de Surp (ait Pallars) (Spillde Castellbô,
PRON. POP., ulóst a St. Bartomeu del Grau, 1931;
f2 124r), avui es diu rokez d'auló, com testifiquen
milóst, ulóst a Sta. Creu de Joglars, 1932 (exc. 174);
Joan Lluís Pallarès, i els soldats republicans que, el
id. en les enq. de 1935 en els pobles del voltant,
1938, resistiren bravament des d'aquesta cinglera, 5 entre elles la d'Olost (x 38-45).
un centenar d'atacs de l'enemic, des d'abril a deMENCIONS ANT. 908 orig.: «in com. Manresa; in
sembre d'aquell any («Piedras de Aolo» deien els
castro Oristense ['Oristà'l, in agaciencias de domum
comunicats)
Senta Mar<i>a Olostensis, in loco ubi dicitur
Més dubtós, si bé és possible, que tinguin el maHavaresa ---» ['Gavarresa'l (Dipl.Cat. Viv 41, 43).
teix origen: Aulon poblé gaseó de la vall d'Aura 10 909 «Beate Marie Holostense - - - in Ausona, in lo.
(aiguës amunt d'Arreu, fr. Arreau, H.Pyr.).
q. d. Holosti» (id. 46, 49). 920. «in castro Oristense,
ETIM. Aquí potser fóra excessiu descartar del tôt
in ageciencias de Sta. Maria, in villa q. v. Eloste»
la possibilitat d'un origen romà—un NP dérivât del
(orig. Dipl. id, p.81, 88). 922 orig.: «in kastro
tan conegut AULUS, com suposa Mn. Joan Segura
Oristense --- in --- Sta. Ma. Olostensis --- in latere
(.La Veu del Monts. 1895, 405) seguit per AlcM. un 15 Olostense» (id. 87, 96). 928: «kastro Oristensem --*AULO-, ONis, purament hipotètic (res en Schulze, ni
Sta. Ma. Olostensis» (id.115, 133). 960. Sta. Maria
Skok, ni en altres fonts antroponímiques), si bé reOlostensis (id. 275, 327). 981: «domum S. Marie
conec que s'hauria pogut formar, tal com es troba
Olostensis» (Cart. St. Cugat, 1, p. 117).
Maro junt amb Marus Barbo /Barbus, i hi ha noms
1077: O/atf (Bofarull, Condes Vind. 11, 41). 1082:
com Varro, -onis, Piso, Cicero etc.
20 en l'acta de dedicado de l'esgl. de Ripoll, cap a la fi
Perô no és sinó mera hipótesi, que no crec verdel firmants figura un «Senderedus sacerdos
semblant i no sois perqué el conjunt Olot, Olost,
Olostensis» (MarcaHcol. 1052). 1118: en una doOló, Olbe, Oluges, Olvan, les dues Oleses (i els alnació que fa el comte de Bna. a l'esgl. de Tarragona,
tres enumerats supra), indueix fortament a un oriun deis firmants és «Raimundi Bernardi de Olost»
gen pre-romà (com ja vaig dir, sense ser contradit, 25 (MarcaH. 1248, Font Rius, C.d.P., 49). S.xii: Olost
en E.T.C. 1, 225). També perqué fóra ben estrany
llistes de parr. p.p. Pladevall, nQ 275 (totes tres),
que un suposat nom romà, desconegut en la doPrinc. S.xni: Olost (Ripoll Vilamajor, monogr. iv,
cumentació medieval catalana i de les llengues
3).1231: Olost (id. iv, 6). 1252: Olost (CCandi
veines, ens aparegui com el nom d'un riu i una vall,
Mi.Hi.Ca. 11, 451). 1330, 1331' S. Ma. de Olost (Mise.
des deis docs. més arcaics, 889, 938, i després com 30 Griera 379). 1363: Olost (SerraV., Pinos M. 111, 233).
el nom d'un castell, i en fi d'una vila que forma el
1359 «Castell --- dOlost» (C0D0ACA XII, 67).
centre d'aquesta vall. Per acabar de treure'ns-ho del
Un templer Bertrán á1 Olost que prengué part en
cap, tenim la unanimitat de les moites formes amb
la presa de Tortosa, a. 1149 (MiretS Templ. 70, 71),
OI-, sense mai rastre d'un diftong, des deis. docs.
després figura com comanador de Les Gunyoles, a.
carolingis.
35 1180 (Font Rius, C P. 1115), i en altres funcions de
Direm, dones, que si O/o, Olost i Olvan formen
Cat. (Albon, Cart. du Temple 349-50, 368); nom esserie geográfica, és versemblant que la formin tocrit unes vegades Olost, altres Alost, crec que seria
ponomàstica. També ens podem atenir a la derivaflamenc, provinent de la ciutat de Flandes dita Alost
ció de l'ibero-basc OLO 'cabana', 'botiga'. Amb suen francés i Aalsten flamenc; si bé el seu nom en
fix -NE o bé -NO: aquest usât amb di verses funcions, 40 establir-se entre nosaltres fou adaptai a la forma
i fecundíssim en base amb fundó de diminutiu i
del NL català; perô en l'origen lingüístic no hi ha
hipocorístic. Será, dones 'la cabanella', 'la fargueta
res de comú entre els dos noms,
nostra' (dim. emfàtic).
Parlant d'Olot, supra, m'he exlicat suficientment
Hi ha quasi identitat amb el fr. Olonne, nom de
sobre la localització i identificació deis noms ibèl'antic port de la Vendée, tan lligat dins els fastos 45 ries Olosetani, Olostecér i anàlegs: encara que la
nàutics amb el veí Oleron (aquell ja célebre en la
semblança de forma amb Olost, sobre tôt en l'úlfabricació de veles en el S. xv-. d'on lona tela de
tim, és colpidora i en diversos sentits és més defenmarineria, DECat.. v, 315, DECH etc.). Tots dos
sable que identificar-ho amb Olot, és més prudent
encara dins el límit extrem del substrat aquitànic. I
creure que són mots o noms sense més relació enjustament en OLO-NA tenim la variant -na/-no ben 50 tre ells, ni amb aquests dos nostres NLL, que la forconeguda en la historia d'aquest sufix base (E.T.C.
mació sobre una comuna arrel Olo-.
1, 163).
ETIM. En aquest nom l'origen pre-roma és de tota
evidència,no sols per les raons donades en l'estudi
dels dos noms precedents, sinó ja per la terminació
OLOST
55 o sufix -çst; en efecte, és una terminació inequívoPoble situât entre la Plana de Vie i el Lluçanès,
cament pre-romana, si bé es pot dubtar si és indici

