SOLDEU, SOLDUGA

del terme de Canillo, del vol. i, 76, p. 225.
sense distincions quantitatives; els romans, en assimiLes uniques que han aparegut les va trobar En Ca- lar-ne els mots, solien tractar les vocals com a breus:
sacuberta llegint escriptures conservades en velles ca- com ho demostrà Mz.Pi. en el seu estudi sobre Exases distingides de Canillo. Son de fi S. xvi i princ. bierre (Xavier) etc. Ocasionalment, però, les podien
S. xvn, mig en llatí i mig català, i fotneixen una va- * fer llargues, quan els hi induïa la regia de l'accentuariant valuosa que amb la seva a confirma brillantment no llatina deis paroxítons. D'aquí, dones, la doble bala nostra etim.: Saldeu en lletra ben clara totes tres se SOLDÛBE > Soldeu, enfront de SOLDÜBA > Soli avalades pel notari de Les Escaldes: a. 1592: una duga.
viuda de Canillo ven una casa que afronta amb el carni
ral «quo tenditur del Pont a la ribera de Saldeu», amb io SOLDUGA és un llogaret (també conegut com Cutestimonis diversos, un d'ells: «Petrus Ruscha, loci de beres) situât arran del limit entre Pallars Jussà i el SoSaldeu»; en una altra dalli mateix, a. 1619, firma: birà, a bona altura, damunt l'esq. de la Noguera Pa«Bartomeu Calbo del loe de Saldeu».
llaresa, 7 k. dret al Sud de Gerri; pron. soldúga a GerETIM. Ja indicada en E.T.C, il, 34.85. Estem da- ri (Casac. 1920).
munt d'una bona base fonètica per suposar que el difLes MENC. ANT., encara sense, proven que la -gtong eu hi ve de ou, segons la normal evolució cata- és el conegut afegit epentètic entre ú-e com en dues >
lana crou > creu CRÙCEM, dou > deu, vou > veu; dugues. Així molt repetit en Spill de Castellbò, any
pronunciai amb e en cat. occid. tal com en creu CRÙ- 1518: un «Augerot Çaldua» que viu a Organyà (f°
CEM ; partirem, dones, d'una ü: només que aquí es 33v) i també se cita en relació amb Cabo (37v) i amb
tracta de la terminació pre-romana -ÚBE, amb la B vo- 20 Rialb: es troben tots al voltant de Solduga, perqué
calitzada tal com en LABEM > llau, NÛBEM > nuu, aquest és un Hoc pobre i mig desert, d'on la gent emiLEVEM > lieu, NAVE M > nau; però igual ou hi havia grava: per això ja consta un Artal Saldua a Gerri (f°
de passar a eu (recordem lloure/Heure, roure/reure). 229r), i un Pere Saldua a Useu, llogaret de Baén, que
és immédiat a Solduga. Ara bé, notem que en tots
El parònim Solduga, d'una vali propera, acaba d'o- 25 aquests testimonis tenim encara la variant SAL- manrientar-nos cap a l'ibèric SALDUBA, que era el nom tinguda com en l'ibèric (mentre que hi ha Sol- en les
de dues ciutats ibériques. En Solduga tenim la base formes modernes Solduga i Soldeu).
-ÚBA amb -A (com en Salduba), i en el nostre Soldeu
podem partir d'una lieu variant morfològica SALDÚBE
En tenim encara més testimonis. En la variant
amb la mateixa siHaba accentuada però amb -E final. 30 SOLD-, perdurant en NLL de Pall.-Rbg. SOTLLO, vali
No hem de postular més que això, i potser una alter- altissima dins la gran ribera de Vali Ferrera, tributànança SAL-/SOL-; però aquesta o, estant dosa la sillaba ria per la dreta de l'alta Noguera d'Àreu: és la que
per la velar L, es pot explicar alhora per mera fonètica dona ascens a l'altissima Pica d'Estats, que la gent del
sigui en fase ibèrica, sigui en fase romànica (estalviar país anomena «Pui de Solilo». Oït spilo 1933, 1934,
> estolviar, saldar/soldar, salsa/solsir). I pels citats 1935; també en les notes dels alpinistes, i dels espedocuments de Soldeu, hem vist que s'havia pronunciat cialistes tots, de la regió d'Estats, R. de Semir, Pere
amb a.
Gabarro i altres, en el BCEC i en la GGC. Baixa de
Salduba era una ciutat de la Bètica, i d'altra banda Nord a Sud, des de la frontera, a desaiguar a la Nose sap que havia estât el nom pre-romà de Saragossa guera, 8 k. aigües amunt d'Àreu.
Aquí tenim, dones, el résultat de SOLLÜBE amb So-,
(nom anterior a l'imperialista Caesaraugusta). Per què
no s'havia de repetir dos cops més, encara més a l'Est: com en Soldeu, i amb -LD- > LL com en la Turma
al Pallars i a Andorra? Per altra part, en el nom de Salluitana, però amb l'accent desplaçat, segons la reSaragossa veiem que la terminació en -A no era fixa: gla accentual romana. En aquest racó reculadíssim el
en els mss. alterna amb Saldubia i Salluvia. Schmoll base aborigen es devia mantenir fins més tard que endocumenta i situa tot això en un vast quadro ibèric, lloc, d'on el tractament de la LL geminada com ll doen Glotta xxx, 324-5. Aixi mateix aquesta i ja ens ble; i la terminació reduïda com en BÓNOBE > Bono.
acosta a la terminació -E del nostre Soldeu; i amb una
En fi, SÒDO, gran pda. muntanyenca a la N. Rii es continua en l'adjectiu Salluitanus, el ben conegut bagorçana, te. Sant Orenç (xix, 93), on tenim una
nom d'una turma o batalló de cavaliers ibèrics que féu forma parallela a la de SÓLLUBE que ha donat Sotllo,
bon paper com auxiliars de l'exèrcit imperiai de Roma. però ací en la var. SOLD- amb la -D- conservada (i abEn el fons és probable que sigui un nom identifi- sorció de L per la ó). Tant en aquest com en Sotllo
cable amb el NP base, ben conegut, Çaldubi, entre al- SÓLLUBE, la brevetât de la vocal penúltima féu que
tres nom d'un reputat escriptor labortà. I nom de els romanitzats en fessin proparoxítons, subjectant-se
clara explicació en base: çaldi (-du) 'cavali' + bi < a les normes d'accentuació de la llengua llatina.
bidè: 'camí de cavalls'. Dones, l'ibèric Saldubia/Saiduba podia ser aquest mateix nom base, amb l'addiCom APÈNDIX de l'article dono a conèixer els toció de l'article postposat -a propi del base. I això jus- pònims menors que vaig recollir en el terme de Soldeu
tament, sense l'article, donava la base en -UBE/-UBI, en la meva estada de setembre de 1952: Tarter, pron.
tarté, pda. ve'ina no lluny del llogaret. Entremig: les
que necessitàvem per a Soldeu.
Com és sabut, l'ibèric era una llengua de vocalisme 60 Cases de Sant Pere-, Riu de komabéla, la ribereta molt
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