
AGULLÀDOLS 

AGULLÀDOLS de tants llocs, allò donava la impressici d'un vulgaris-
me local en lloc d'Aguy-. Fins al Penedès, però, havia 

Nom d'un ampie sector del terme de Mediona (Sant arribat la pron. y per yl (II), agúya-, avui això s'ha eli-
Joan de vora la serra que separa les aigües del minat en el Penedès, però la isoglossa passa encara al 
Penedès de les que tiren cap a l'Anoia. Havia estât 5 llarg del Llobregat, i relíquies del «ieisme» queden 
paratge reputat comarcalment, amb la relativa inde- encara en alguns racons isolats dins el Penedès (a Vila-
pendència que abans tenien els llocs amb categoría de dellops ho observava jo encara en pie vigor el 1955; 
'quadra', que encara avui els pràctics del país en diuen amb algún cas escadusser a La Llacuna i ultracorrec-
«La Quadra d'Agullàdols», i altres de menys entesos cions toponímiques fins cap al Vendrell. 
l'anomenen ras i curt La Quadra; si bé el nom propi 1 0 D'aquí, dones, canvi de A(g)uyádols en Agullàdols: 
ha seguit encara en el coneixement de tothom, fins els diríem un cas d'hiperurbanisme. Però és que aquí te-
mes rústics, pron. agidáduls, alguns aguládus. És una níem un factor local que ho imposa: Agulló és un al-
àrea prou extensa, dins la qual es coneixen diversos tre NL del terme de Mediona, si bé lloc diferent de 
veïnats ben petits, com La Freixeneda, o les Cases de La Quadra, com he concretai ja a l'article Aguiló, i 
Mondon. Ja en recollia dades d'interès Josep Reig i 1 5 justament tinc nota que aquest altre nom el vaig ano-
Vilardell (Colle, de Monografies Munie, de Cat. 1890) tar l'any 1955 amb pron. dguyó, corregida en dguló 
que acaben d'assegurar l'antigor del nom i d'aquesta per un altre inf. La influèneia d'aquest nom veí con-
divisió del terme. sumà la fixació de Agullàdols com a forma «correcta», 

És relativament apartat, amb el centre a sis kilò- de Y*Aiguàdols préexistent, 
métrés de l'església parroquial. Recorrent-lo amb Pau 2» 
Vila, el 1933, observàvem, amb aquell magistral amie, 
que allí no hi havia el rocam que s'imposa a l'atenció AGULLANA 
en el proper terme de La Llacuna, sino país molladiu, 
on van formant-se gran part dels alts corrents que Vila de l'ait Empordà. 
constituirán la grossa Riera de St. Quinti, més avall 25 PRON. MOD. dgulána a la Vajol i Agullana ma-
«Riudebitlles». Ens intriga ja el nom, d'aire arcaic, i teix, 1920; Figueres, Boadella, la Jonquera, 1939. Gen-
ben català, en contrast amb el d'altres veïnats, més tilici: dgu\snçris allí mateix (1920). 
poblats, dins Mediona, que tenen aspecte de malnoms DOC. ANT. «Aguliana, ubi dicitur Paneííiáres», 
personáis, i de fesomia menys nostra: El Jombo (o a. 878 i 881, Marca H. 800 amb la correcció d'Alart, 
Can J.), Can Paixano, Can Pardo, Cases de Mondon. 30 Cart. Rouss., 7; «eccl. Stae. Mariae de Aguliana» 1019 

Per més que no n'hagi pogut haver documentado (Villan., Vi. Lit. XII, 313); Agullana 1226 (BABL rv, 
antiga, salta a la vista que ho és, i que és un nom que 417); «parr. Sete. M. de Aguyana» 1362 (Alsius, 
enfronta el toponomasta amb un envit: d'on reflexions p. 94). 
de molts anys, que he d'exposar. ETIM. Un dels nombrosos noms formats amb -ANA 

-àdols no és sufix català, però sembla un cas com el & damunt el nom d'un possessor romà, *ACULIUS (en va-
de -ABÏLIS, -IBÍLIS, que al costat de les formes semi- riant tardana Agulius, inscripció del C. I. L. XII, 5686. 
cultes -able, -ible, ens han deixat variants hereditàries 69; Aculeia, C. I.L. XII, 589), com ja indicaren Skok, 
(-èvol, -îvol), i d'altres de més locáis, en la toponimia S 3, M-Liibke (BDC x, 28), i Aebischer (Top., 59). Es 
excèntrica (Congistàvels, Golejàvels, i algún altre que tracta d'un représentant de la familia léxica i antropo-
citarem a propòsit d'aquests). Ara bé, -ATÏLIS havia de 4 0 nimica U. ACULIUS/AQUILIUS, que d'una banda va do-
donar aquest résultat -àdol(s) en fonètica catalana. És nar NPP romans (com Aculenus, Acuvius, Acutius, i 
sufix pròpiament deverbal, vibratilis, versatilis etc., si altrament Aquilius etc., registráis per Schulze 111, 
bé es propaga també bastant fins a un paper denomi- 234, 440 etc.), i d'altra banda la descendència romàni-
natiu: umbratilis, aquatilis i algún altre, amb menys ca explicada en el DECH (s. v. aguijada, i guija) i, 
agilitat llavors, de manera que un dérivât en -ATÏLIS & 84«l-23 i 3440, i DECat i, 83b\ i V. Agulló/Aguiló, 
de agulla o ACUCULA és ja de mal concebre en llatí; citats supra, i s. v. Quillana. 
tampoc gaire d'ACULEUM 'agulló'; i ni aquell escauria D'aquí provenen també els noms de lloc occitans 
a la naturalesa no rocosa dels indrets, ni aquest fora Aguillan, Aiguillanes, i el fr. Eguilly, citats per Skok; 
gaire més que absurd des del punt de vista semàntic. i els it. Agugliana, Aghi- o Ghiano, Gugliano, Buglia-

Però AQUATÏLIS sí que és ben conegut ja en llatí no, Quilliano (estudiats per Prati, RDR vil, 141; Fle-
(Varrò, ColumeHa, Plini, Cicero, i fins elevat a catego- chia, NLL It. Sup., 10; Pieri, Top. Arno, 117, 67, 70); 
ria de quasi-abstracte en el neutre substantivat aqua- base Acolain (Caro Baroja, Mat. Vca-Lat., 67). 
tilia), i aquest sí que escauria ais paratges: 'aigualós', També deixà un conspicu descendent valencià, en 
'aigualit', "aquàtic'. El résultat fonètic d'això hauria -ent, en la nostra zona de fonètica mossàrab: 
de ser *Aiguàdols, certament; però no és difícil pen- 55 
sar que, pronunciai descuidadament *Aiuàdols, les AGULLENT (vali d'Albaida) 
pronuncies vulgars com la de àuguia/àuia, que és poc PRON. MOD. aulént a Val. i Albaida (1935), o bé 
menys que general en el Migjorn del domini català, hi aulén, també a Albaida i a Aielo de Malferit (1962), 
portessin alguns a dir més aviat Auiàdols. Vist que aulént a Ontinyent (1962) (XXXTT, 78, 80,113). Genti-
agulla i agut sonen aulla, aüt en la pronuncia vulgar <so liei agullentins, a Agullent mateix (1935), i ACCVal. 


