TARGASONA

enumeració de terres de Cerdanya, per unitats agrà- aparegui -s- simple en la forma romano-ibèrica TURIAries ( «parades»): «parades Targasona: Guisalda: -i-mo- SON- (a l'art. Torts, infra, veurem el quasi-duplicat
d(iata); P. Domeneg com Salvet: -v- mod. - - •» (Alart, TURIÁSO). N O és, dones, solament la -G- de Targasotta
InvLC vin, 250, 256); 2a. meitat S. XIII: Targasotta enfront de -(R)I- de TURIASO(N) la que ens barra el
(Delcor, Juifs Puigcerdà, Sefarad 1966, 32 ss.); 1359: i pas. En va invocarem, per tal de salvar la idea, les teTergasorta (CoDoACA xn, 87, 90).
nebres linguistiques de l'ibèric. Sòbriament haurem de
Extraviades altres cites que en tenia durant l'orde- reconèixer que tampoc el parallélisme amb TURIASONnació dels nos tres materials, ho compensem de sobres no ens ha posât en uns carrils ferms ni gaire dignes
amb altres que ens dona Ponsich (Top., 147), tot pie- de confiança.
gat poc variades, afegint a aquelles: 1047: «eccl. Sti. io
Saturnini Targasottae»; S. XII: id.; 1102, 1163: S.
S'imposava, dones, si resta així, explorar altres caSaturnini de Targuesona; 1265, 1267, 1358, 1361:
mins, majorment obrint-se'n un de ben animador: és
Targasotta; 1385: Tergasotta.
el que vaig fer en el DECat vin, 329¿>37-330<Z26. EXAmb un total de 23 mencions medievals: en les posició ponderada que aquí extractarem en part, deiquals observem vocalisme Tar- pràcticament unànime W xant punts que ja he anticipat, i altres arguments en
(excepció Ter- 1 3 0 5 i cens de 1 3 5 9 ) ; dades menysprea- variado amb els anteriors, per ais quais val més rebles com molt més tardanes que la confusió de e/ai en metre al text del DECat. Era amb ocasió de l'etimocat. or. D'altra banda també es pot dir que hi ha una- logia del mot cabdal tarter, tartera 'claper de rocs'
nimitat en la -s- simple; 1 hi ha cinc excepcions amb (molt extensa la variant tartera), «he estât a l'aguait
-ss- en Ponsich, c. ais a. 1200 (ben tardanes) que no 20 de trobar-li un arrel pre-romana: potser TART-?»; per
he detallat, puix que estan desmentides per la unànime aquest carni deia dones: Targasotta és al costat d'Ègat,
pron. actual a tot Cerdanya, i amb sonora per la gra- en el camí de Llívia a Font-romeu [junts van en els
fia oficial, diocesana i administrativa; i atès el fet co- contextos de 839 i 1163, supra], també amb el poblet
negut de la ultracorrecció amb -ss- merament gràfica de Tartera, n.° 1% de l'ed. Pujol,
en bastants documents medievals.
25 Es troben tots dos enmig de la més gran estesa de
En total podem descartar, dones, que hi hagi hagut tarteres de tot Cerdanya. Com que Ègat està suspès
mai una variant amb s sorda (SÍ), ni que sigui amb a mig aire d'un vessant, aviat veiérem que havia de vecaràcter minoritari. I en conclusió, per a la recerca eti- nir d'una lieu variant del be, egatz 'vessant'; car hi ha
mològica comptem com a base única amb la forma èguet en altes valls gascones amb tal sign.: E.T.C. li,
TARGASONA, documentada des de 839 i amb una vin-30 202; Rohlfs, Le Gc. 1, S 44; i Targasotta és a sota, en
tena de confirmacions.
una illeta fértil, enmig del pia de tarteres. No sols,
ETI M. Origen pre-romà evident, acord general. En- dones, era temptadora la conjectura de lligar etimològicara que ja fora exagerat qualificar-ho d'evident, tam- cament els tres noms Tardera), Ègat i Targasotta; més
bé és ben probable, bastant segur, admetre que era que temptadora és que semblava imposar-se postular,
pre-romà del compartiment ibero-basc-aquità, no indo- 35 com base del nostre, una combinado TART-EGATZeuropeu. Admès això hi ha només dos punts que s'im- ON-A que podria significar el 'bon vessant de rocasposen, almenys segons versemblança (i acord de M-L., ses'; admetent que hi hagués un pre-romà TART- 'roca';
BDC xi, 9 ; AieM, i notes meves, E.T.C. 1, 2 2 0 . 5 4 ) : I:
i, a la fi, l'adjectiu on, base (comú amb l'ibèric?) per
pertanyença al grup dels noms en -otta (11. -o, -ONIS) dir 'bo, benigne'.
—Tarragona, Barcelona, Narbona, Lisbo(n)a; i, dins 40 La màxima premissa aquí és que hi hagi hagut un
la mateixa Acta de 839, formant grup amb Celsona pre-romà TART- 'roca', a la base de tartera i tarter. I
('Solsona'), Madrona i algún altre. II: una fesomia de una altra premissa: en un *TARTEGATZONA, es podria
conjunt parallela a la de Tarazona, i més vagament sincopar la síHaba intertónica -TE-? NO deixa de fer
Carcassona.
escrúpol, però el podriem menystenir si l'altra preSeria fer-se illusions si miràvem això últim com vera- w missa fos ferma. I en el meu article, després d'un porment guiador. Amb Cascassona la semblança s'esvaeix fidiós escorcoll, i gran aportado de fortissimes bases
per la C- inicial sumant-se amb les mediáis -c- i -ss-, filològiques, vaig haver d'arribar a la conclusió que
Que en el cas de Tarazona ens sembla estar en termes tarter, -era vénen del U. TARTAREUS, -AREA 'paratge inmés palpables de perspectiva fonètica, i de comuni- fernal': caos de rocasses àrid i intransitable,
tat de paisatge toponimie ibero-basc, bé ho diriem 50 Establert això sobre amples i fermes bases filolòI —last but not least—, tindrem present que una sò- giques, tota la construcció artegatzona sembla enIida etimologia bascoide s'ha establert en ferm, per sorrar-se de la base en amunt. D'altra banda T- inicial
a més de la 1/2 dels NLL de Cerdanya (E.T.C. 1, 86, és tan rat en base que no sembla haver estât pròpia108); és més: 9 0 % dels noms de pobles pre-romans ment euskèric; es pensaria, dones, en el vessant ibède Cerdanya.
» rie de la familia més que en el bascònic (aquells NLL
Però quant al paraHel de Tarazona hi ha dues tor- cerdans són en el bascònic), però Tarazona i Torts ja
badores antinomies: Ta-, des de l'E. Mj. en tots dos, més en l'ibèric. Es pot aHegar en tot cas que tart- (eusperò TUR- en la forma antiga del nom aragonés TURIA- kèric o intrús) ja consta en compostos bascos. Sili
so, -ONIS; i també: hi ha -s- simple en el nostre, però han format compostos ben comparables com ho veiem
ç sorda en Taraçona des de l'alta E. Mj., baldamente en diversos NLL bascos Tartaletxe, Tartaloetxeta

