TALLTENDRE,

TALLTORTA

198); 1359: Telló i «5 fochs del Tello» (CoDoACA
Ribagor?a, puix que és variant de El Talló i Altaió,
xii, 87.88); 1418: mossén I'ardiacha de Teló (Serra, ja explicáis en aquest art. del voi. il.
1 Que pendria el nom d'un fundador, Tolo, que
0. c. in, 328); 1447: «eccl. B. Marie de Tellone» (Serra, o. c., 253).
seria comte. Potser sentiren campanes, vagamenr,
En aquesta mateixa obra apareix l'adj. Telonensis ?
d'una fundado més devota,
amb metàtesi de les vocals pretòniques, resultant «pagi Tolanenses» a. 1094, i des d'ací, regressivament:
villae Totani a. 1073 (Pinós M. ni, 276-82) i en Pon- TALLTENDRE i TALLTORTA
sich «parr. Ste. Marie de Teletto».
En Ponsich (p. 153) veiem altres dades del tipus io Noms de dos pobles de Cerdanya: C. Baixa, i CenTollone, i també de Telono 1265, Telo 1271, 1285, trai, que tractarem juntament com solidaris, per la siTholó 1294; afegim-hi: 1281: Navascort de podio de tuació, i per llur forma, d'aparents compostos de Tali
Teló»; 1271: «Envals, de parr. de Teló»; 1265: «vi- o Tal.
Ilare de Vilela de parr. S. M. de Telono» (Ponsich,
TALLTENDRE. És un municipi de la Solana, uns
p. 154).
W 4 k. per alt i al NNO. de Bellver. Pron. talténdrz, a
En total tenim algunes mencions antigües amb l sim- Puigcerdà (Casac. 1920), i igual sento en les enqs. de
pie, que en aquest temps es pot i deu interpretar com
1935, en eis pobles circumdants, i en el poblé mateix
1, i també amb -11- des del S. ix etc.; i com vocal de la (vin, 167-173).
inicial hi ha o en moltes mencions deis Ss. x-xi, però
MENCIONS ANT. 839, Acta C. SdUrg., parr. TaiTe- en la més antiga (835) i molt repetida des del 20 tennar; -enar en el Capbreu i Taltendre en la còpia
S. xi (1011, 1265 etc.).
del S. xn (ed. PPujol, n.° 149); 2a. meitat S. XIII:
Ens dona una bona base fonètica el nom de sant Taltendre (Delcor, Juifs Puigcerdà, Sefarad 1966, 32
T H I L L O , -ONIS; i ens hi confirma des del punt de visss.); 1359: Taltendre (CoDoACA xn, 88). Ponsich
ta eclesiàstic i historie, el fet que Santa Maria de Ta- (Top., 161) troba aquesta mateixa forma en docs. de
lió, segons la monogr. monástica de Riu, fou una ca-25 1260,1270,1277,1285
i 1286. S. XII: Tattendre amb
nònica agostiniana, que consta des de 1098 a 1280, i -tt err. per lt. Amb 11 (Tallt-) només un cop en el
ja citada l'a. 831. El P. Camós, encara en el ]ardín de
S. xin.
María (del S. xvn) hi trobà memoria d'una antiga colQue sigui un compost de l'adj. tendre amb el grecolegiata: deixem-los la responsabilitat a eli i a Reig Vi- llatí thallus 'tija', com admeteren breument M.-Lüblardell de les altres coses que en conten.1 El que és 30 ke (BDC xi, 21; i Mz.Pi., VII Congr. Li. Rom., 65)
ferm és que és el nom d'un sant francés Saint Theau, és absolutament increíble, puix que aquest mot grec
en llatí Thillo, -onis, que era monjo a Solignac (Hte.- líatinitzat, no ha deixat altre rastre romànic que el
Vienne o Hte.-Loire), c. l'a. 700 (Giry, Dipl., 311;
cast, tallo. I, per damunt d'això, peca per l'arbitrarieSchätzer, Rom. Forsch, xxii, 78); cf. avui Saint-Thétat de separar-lo del nom de Talltorta (que aquests
lo mun. Bretanya.
estudiosos no coneixen o silenciaven). És ciar que se'ls
L'evolució fonètica e-ó > o-ó és normal en fonètica havia de cercar una explicado conjunta,
catalana (cf. fenoli > fonoll etc. en LleuresC., 199),
per tant no és estrany que aquí ja aparegui en part de
TALLTORTA no és un poblé gaire més petit; si
les mencions medievals, ni sorprèn gens que s'hi re- bé no és cap de mun. sino agre, a Bolvir, dalt d'un
tornés a la -s- etimològica (com en el vaivé ROTUNDO 4 0 pujolet, igual que Talltendre, i que d'aquest estant es
> redó/rodó etc.) i que aquesta hagi acabat per do- veu molt bé, 10 k. més a l'Oest. Forma parroquia,
minar.
amb un petit temple romànic. Oit taltorta o talttórta
No responguem, ni ens cal ja, d'alguns altres punts. en les enqs. de 1935 (a Bolvir, Das etc.: ix, 138; vil,
Seria potser més aviat un NP germànic —natural
77...).
en un personatge merovingi—, car no manca una arrel 4 3
MENCIONS ANT. 941: «in com. Cerdania, in 1.
germ. TIL-, encara que no sigui de les més freqüents
ubi vocant Navarcordo 1 et Taltorta». No figura en
(14 noms en Forst.), i Forstmann només recull Tollo
l'Acta C. SdUrg. de 839, però sí que el llegeixo en el
(c. 1400) on ja hi hauria l'assimilació.
Capbreu vulgar de I'acta (que sembla ser del S. x);
Tinc entès que ve d'aquí (o almenys és versemblant) en el context: «.Saga, Isogal, Sto. Clementio de Soler,
el NP castella medieval Tello (amb el patronimie Té-*> L«f, Sto. Gerallo de Taltorta» f° 12, copiat a la Ll.
llez i en mants textos Don Tello, Tello Gómez etc.). xxxvni, 18.15; 1086: Taltorta (Alart, Cart. Rouss.,
Menys versemblant relacionar-lo amb eis NPP llatins
95); 1163, butlla del papa Alexandre per a St. Martí
com Tullonium (de Parrei de Tullus). I més increíble de Canigó: «par. Sti. Stephani de Euuils, Ste. Fidei
encara cercar-Ii cap afinitat amb Tolo (Pali, i Emp.) de Taltorta --- Alp - -- Mosoll --- Adas ---» (Mardel qual tractarem en art. especial: car aquest té -L-55 caH. 1335.28f.); 2a. meitat S. XIII: Taltorta (Delcor,
simple, en Constant contrast amb la -LL- del nostre. Juifs Puigcerdà, Sefarad 1966, 32 ss.); 1359: Tayltorta
Dubtós, d'on vingui el nom d'un R. Talo «especiay- (CoDoACA xn, 85). Ponsich (Top., 154) hi afegeix
re» de Perpinyà, puix que el trobem en un doc. de cites de la forma Taltorta aa. 1072, 1253, 1268 i 1463.
1308 (RLR vin, 51), on la -l- pot encara ser grafia
En total hi ha Talt- Constant amb l en les 9 cites,
medieval per l. Separem-ne del tot Talló, munt. de 60 des del S. x fins al xv, amb -ylt- només en el cens de

