
SADERRA 

2a., pp. 77, 83); 1279: Sardarruy i 1280 Sedanuy (Rat. se'n feren l'any 1238 (SSiv.). 
Decim. i, 116, 134); 1495: Sodarruy, 14 focs, en el 
fogatge de 1495. La dada més antiga de la transposició I es repetía encara en un dim. pi. (G): Sotarlines, 
no es troba fins a l'any 1554: Sarraduy (Moner, Bi. solsida de en el te. de Cabanes de l'Are (xxix, 127. 
Escr. Rbg.y 94). * 21): sens dubte dissim. de Soternines. 

Transposició que era quasi inevitable sota la infl. 
deis innombrables NLL en Serra d' i del tipus bas- Fins aci tenim una identitat etimològica evident, en 
coide Sarradé (TVBot n, 18-19). tots 7 noms, en l'aspecte fonètic, i en tots es tracta 

sempre de la terra de substrat ibèric, de llarg a llarg 
Tenim, dones, 4 NLL diferents (A, B, C, D) amb io del domini català, des de l'Alta Ribagor^a i la Garrot-

una base igual, o quasi igual, SETERRA, -AS, sino que xa fins a Alcoi. En altres noms la identitat etimolò-
en el nom (C) la -RR- s'ha diferenciat en -rn-; tots ells gica restarà més opinable. 
a la part Nord de Catalunya. Sense comptar Sotterra, Car hi ha un sensacional (H): fora del domini cata-
del qual parlarem després. Però el conjunt és d'una là, en terra gascona; encara, però, estem damunt subs-
àrea que s'estén encara molt més pel Nord; i, ben w trat ibero-aquitànic. I és colpidora la identitat mate-
lluny, pel nostre Migjorn valencià. rial del nom en el poblé de SAUTERNES de 640 hab., 

a la Gironda, situai 45 k. al SO. de Bordeus, i 4 a 
E) SALTERRES, molt més al Sud, en terres ibèri- l'esq. de la Garona (c° Langon). 

ques, pda. munt. del te. d'Alcoi (xxxiv, 3.14), en el Però ens sobta un silenci estupend: res no se n'han 
qual apareix una -/- que el lliga amb Sotterra, però al- 20 dignat escriure els savis francesos, ni europeus tots 
trament és igual a A, B, C i D. (ni un mot en Vincent o Longnon ni a la Gramm. Is-

tor. de Ronjat, ni en els Textes de Millardet, i res 
I sense la -/-, però amb la o —com Sotterra—, i semblant en Holder. Les Terres d'Oc tractades per 

amb -rn- (com C). ells amb mà de madastra (¿no ho digué ja el genial 
F) SOTERNES, a l'Horta de València: «Sen Mi-V Henri Beyle, Stendhal?). Única noticia en el TdF: 

quél de Sotèrnes és una - -- ermita situada en la Ve- «Sauterno: célèbre par son vin blanc». Però res hi fa 
ga de València, vara de Cuart, al ponent i a mitja ho- que sigui un «cru» internacionalment famós: Paris 
ra de dita ciutat, front a la Creu de Mislata» (MGa- no es digna dir-nos-en res! I encara bo que per Mis-
dea, Terra del Xè 11, 134). Ja en el S. xv, en Spili de trai vegem —si és així?— que té un diftong au (no 
Jaume Roig, que el posa en singular, a tali de paradig-30 mera grafia). 
ma del parlar popular de l'Horta, diferent de la lien- Llavors tindrem ací -rn- com en el (C), (F), (G), i 
gua literària i ciutadana: anunciant que escriurà l'obra probablement SALT- O altra forma amb -L-, tal com en 
en cobles «en pia texides / : en l'algemia / e parleria (E)... i com en Sotterra...-, la qüestió del qual bé cai 
/ dels de Paterna, / Torrent, Soterna, / prenent ma- ara exposar ací, encara que sigui etimologia una mi-
nobra ---» (v. 690). ca més opinable. 

Així m'ho pronuncia encara (1962) l'inf. de Misla-
ta, situant-ho arran del trifini de Mislata amb Xirive- 1) SOLTERRA, nom que la gent forana coneix pel 
Ila i la capital, IGC '16 X '28.2 Aquesta és la forma gran puig de Sant Miquel de Sotterra, el cim més alt 
oficial i antiga del nom. Que tant coincideix amb el de les Guilleries, que llanca la seva escarida punta a 
nostre nom: amb -rn- com (C), si bé amb la -T- sorda 40 1320 alt., en el trifini dels te. de St. Hilari, Osor i Vi-
conservada segons la fonètica mossàrab (tal com en lanova de Sau. Ara bé, la forma pop. en el país no 
E), i sense altra diferència que una vocal -o- en la pri- coincideix bé amb aquesta: a Casac. li digueren «Sant 
mera sillaba (com en Sotterra). Miquel de sunt^ra», a Arbúcies: «S. M. de les formi-

Atei bé, hi hagué viva una altra forma antiga. Sé que gues o de sunt$r9» a Susqueda (1920). Jo, que hi he 
el poble ha conservai també una forma Saternesy en-** pujat algunes vegades, el 1928, vaig oir espontània-
cara més igual a Sadernes, per Giner March, que el ment, suntftd (o sont-, indistint) amb n, en conver-
1965 recollí entre els vells habitants les formes vul- sa; i baixant des del cim, per la fondalada, cap a Osor, 
gars, mitjan^ant nombroses enquestes entre els vells vaig passar per un veli mas, on em digueren «ací és 
arrelats; copiem la seva nota: «en la pron. viva popu- a sont fra» (notes que guardo de l'exc. 107). Després 
lar dels hab. de la zona (Patraix, Mislata, la Creu Cu-*o hi he tornat unes quantes vegades; i crec recordar, 
berta), diuen satfrnes, en lloc de So-, que és l'oficial: sense nota, haver-ho sentit amb n a Joanet i a Joa-
l'ermita de Sant Miquel de Satèrnes, situada dins l'an- nuix; però el 1970 passant pel veli mas, hi vaig veure 
tic te. de Patraix, a la part propera a Mislata: la bar- que no queda gran cosa de l'antic edifici: parets d'u-
riada de S. M. de Saternes era només una tireta de na masia, destruides pels explotadors deis boscos i de 
cases velles darrere de la Presó —». # les aigües. 

Ara bé, que aquell nom era ja usuai en temps dels En vista d'aquestes dades semblava dubtòs a Casac. 
moros, en tenim la prova en l'adjectiu gentilici que i a mi que el nom oficial amb -/- vingués de la realitat 
ells en formaren: interni, del tipus nisba, car el Rept. lingüística, o pogués resultar d'una alterado escrita 
consigna un «rahal Axuterni» en els afores de la ciu- d'erudits o gent versada en heráldica; car realment se'n 
tat, repetit en 4 donacions (ed. Bof., p. 167.2, 8) que<so parlava com un títol nobiliari; i encara hi ha, a la ciu-


