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ARO vidazer» 866-67 (Monsalv. ni, 288; InvLC); «in Rui-
dazer cella Ste. Marie» 916 (Esp. Sagr. XLV, 305); 

I . VALL D' = mun. Sta. Cristina d'Aro i Castell «Riodezari villa in com. Ausunensi» 953-55 {Hi. Lgd. 
d'Aro; i Rid'AURA, Vali d'AURA (Baix Empordà). v, 216, 1650); «flumine Rivodaio» afr. dels Balbs, La 

Com explica Botet i Sisó (GGC, p. 355 i 605) «a 5 Pinya i Les Preses, a. 977 (s'egons Fossa, Moreau i 
Llagostera neix el riu Ridaura, que 4 o 5 k. més avall Marca, § 171); [però deu haver-se de corregir en -dazro 
es fica en el terme de Sta. Cristina d'Aro». A Llagos- o -ddrezo]; «flumen Ridazar» amb un alou de La 
tera, 1988, tot un «senat» de pràctics m'explicava: Grassa a. 995 (Alsius, 196); «cella Ste. Me. de Rivo 
«neix en te. de Llagostera, comença a St. Baldiri de d'Azar» (Marca Hi., col. 1200), a. 1097; «mon. Ste. 
Solius, forma partió entre Llagostera i Solius i després io Marie de Riudazer» butlla de 1118 (Hi. Lgd. v, 871); 
es fica a la V. d'Aro»; id. Reig Vilardell, Colie, de «cella S. Ma. de Rivo de Azar» {Marca Hi., col. 1367); 
monografies de Cat.\ Josep Pia descriu també alli «el 1195, junt amb Espasens {BABL iv, 246); Riudaure 
(riu) Ridaura» (G. de la Costa Brava, p. 105). L'us de 1359 (CoDoACA xn, 108)2 
Vali d'Aura amb réf. a aquesta comarca i rodalia, ens CONCL. ETIM. comunes a I i I I . Tant el de la 
el demostra també la fradicio literària i lirica popular . 1 Gxa. , com el del B. Emp, són noms de dues valls sol-

PRON. POP. la bài d âru, com a unie usât: Sils; cades per sengles riuets: Ri-d'Aura, Vall-d'Aura; que, 
id. a Llagostera i en el poble mateix, junt amb Castell després, donen lloc a uns municipis: els de Castell 
d'Aro, «només nom oficial o poc usât» 1920. Gentili- d'Aro (i Sta.Cristina d'Aro) en el B. Emp.; el de Ri-
ci: baldarçtis (en el poble mateix); la bal d âru o la- daura a la Gxa. Lingiiisticament és clar que són inse-
baldAru a Calonge (1931): unie usât, comprenent-hi 20 parables, per més que denominin dues valls ben allu-
també els veïnats que m'hi enumeren; id. 1958 a tots nyades l'una de l'altra, si bé totes dues encara dins el 
els pobles de la rodalia (XLIV, 17 p. d. 11); id. a Lia- bisbat de Girona; i que també n'és inséparable el nom 
gostera, 1988, on també em confirmaren l'us locai de -Aro del doble municipi empordanès. En aquest hi ha-
Ri-d'Aura. gué un procès fonètic de metàtesi, ja antic, en el nom 

DOC. ANT. Vallis Aracae, a. 898, Esp. Sagr. XLIII , 25 municipal, mentre que no n'hi hagué en el del riu o 
p. 392; «villa Malveto —- sita in Areze» a. 922 (ibid., vali, ni en el nom empordanès ni en el de la Garrotxa. 
p. 398 [es tracta de Malvet o Movet, un dels llog. de En aquell el procès fonètic ha de ser: Aro < Àreu 
la V. d'Aro, també citât alli, en el doc. de 1160] (Vi- < Araze. D'altra banda, en el del riuet, Ri{u) d'Au-
llan., V. L. xin, p. 286, i cf. Botet); un precepte de Lo- ra < Âzare. Tais metàtesis són freqiients en esdrui-
tari a favor de l'abadia de St. Feliu de Guixols («Iec- 30 xols: com àliga de AQUILA, O Aude < Azede < ÂTACE 
salis»), li dona les esgl. de «Fenalis --- Biertho — Oli- (cf. el dérivât Adesig ATACEIO-). NO és evident en qui-
vos ( = Solius), Valle Lubrica de Romaniano in Valle na direcció es produi el canvi fonètic. Que la liquida 
Araze et in Colonico ---» (Marca Hi., col. 891.3f.); la hagués fet marxa enrere no és versemblant, perquè 
Com tessa Ermessendis i el bisbe de Girona etc. es reu- —si ho admetéssim— això només s'hauria produit en 
neixen amb l'abat de St. Feliu de Guixols: «ad eccl. la denominació empordanesa, i només en la forma 
Stae Christinae Vallis Aradi (bis), afr. ipsas Canellas Aro-, molt més fàcil és que l'ordre -z-r, que és comu 
usque --- Fanales --- per directum pergens determinai a la de la Gxa. i la de l'Emp. sigui l'ordre primitiu. 
in Rivum Aradi» a. 1041 (Marca Hi., col. 1083.11 Llavors tindriem una metàtesi ben semblant a la pro-
i 5 f.); el bisbe de Girona consagrant l'esgl. de Sta. duïda en ÂTACE > Azde > Aude però en direcció in-
Maria d'Aro: «in com. Jerundensi, in loco q. dr. Valle 40 versa Âzare > Araze > Àreu > Aro. Notem també 
Aradis — appenditione Sctae Christinae Aradis ---» que la vocal intermèdia dificilment pogué ser Ë sinó 
a. 1078 (Villan., Vi. Lit. XIII, p. 268); «Parochia de Â, car *ÂRECE s'hauria sincopai de seguida en *Arze, 
Arado — Campum de Castello» a. 1335 {Esp. Sgr. forma inexistent: mentre que ÂRAZE > *ÂZARE era pa-
XLIX, XLIV p. 261); «Paroquia d'Àreu» a. 1359 (Co- raHel a ÂTACE > Azede > Aude-, i llavors l'alternativa 
DoACA XIII, 97 i 102); «Castrum de Arado» 1362; 45 *Ared > Areu > Aro s'explica igualment. 
Castrum de Aredo 1379. Alsius, pp. 1234; Monsalv. La conclusió, doncs, ha de ser etim. pre-romana i del 
xvii, 3; Vali d'Aro junt amb Solius, a. 1386, en un tipus pre-indoeuropeu en -AR: SÛLIAR, SÌLUAR, CUBAR, 
doc . re la t iu a la r e m e n ç a ( H i n o j o s a , Reg. Sen. Cat., PÉLLAR (vo i . 1, 2 6 1 ) , GUDAR, XÓDAR, MUNTZIAR, T É -
p. 109). 1057: Aqua Aradis afr. de Solius (Olivis) i BAR etc. Aixi, doncs, base ÂZAR; O diguem-hi, si es vol, 
S. F. de Guixols (Li. Fe. Ma. 1, 412.20). 30 ÀTIAR (TI ja sonava tsi en el S. n). Cal renunciar, per 

I I . RIDAURA, extens municipi de la Garrotxa, uns tant, a veure-hi el nom d'arbre 11. ACER, -ERIS, 'auro', 
8 k. O. d'Olot, format per diversos llogarets i veïnats, com suggeria jo en assaigs meus juvenils sobre la qiies-
i algunes parròquies. tió; o en un nom fluvial (dels en AR- initial com temp-

PRON. POP. ridaura alli mateix (1920); id. a Sant tejava Montoliu, BDC x, 29, per més que Schmoll, 
Privât 1933; a Oix i a St. Joan les Fonts (1986). 53 Spr. Idg. Hisp. 81, n. 19, li pugui donar llenya hispà-

DOC. ANT. «Villa Riodazari — rio q. die. Bian- nica); les notes de Montoliu, Balari i Sanpere i Mi-
na —» a. 850 (Alart, InvLC, s. v. riu); «Seta. Ma. de quel van completament esmaperdudes en aquesta qûes-
Riodesari» 855, confirmada a La Grassa (Esp. Sagr. tió; potser no tant la de MzPi., VII Co. Fil. Rom. 66, 
XLIII, 532 [err. per Riodaseri] ; «valle Riodezari» però amb magres i ben vagues résultats. I descartem 
[err. per id.] (Esp. Sagr. XLI I I , 531); « — nomine Re- 60 encara més la pensada VALLIS LAZARI (del NP hebreu): 


