
COLLDEJOU 

vivència mossàrab. Dificultat fonètica no n'hi ha pas. Troubadours, s. v.); Beton protagonista del romanç oc-
Arabitzat com kolyâto, el -t-, so sonor " for t i s " , passa- cita «Daurel e Beton», p.p. Paul Meyer (p. 1880); 
va a -d- romànica, que avui generalment s 'emmudeix» Betto, -on és en efecte la forma ben documentada en 
(n , 826¿z6-19). fonts germaniques (Fòrst., 226), on resulta de l'evo-

5 lució fonètica normal de *BADJO- en germ, occidental, 
COLLADÓ(NS) arrel BADU); entre nosaltres seria fràncie; i seria lon-

Els Colladons, partida de la Torre de Cabdella gobàrdic a Itàlia (AGI x , 369), on apareix en molts 
( xxxv i i , 154.12) continuant fins a Espui (Flamicell) N L L toscans: Betti, Bet tar ello, Pçtto, Pittori etc. (Pie-
(xxxvi i , 147.12). ri, Top. Arno, p. 205-6).t 

ETIM. Dim. pallarès de collada 'pas de muntanyes'. io 1 Prop de Pistoia hi ha un Cala-batoni (notable coin-
Collandenroi. Pda. del te. de Viacamp (Baixa Rib.). cidència) i un Baioni, que no veig tan ciar si Pieri 
Dissimilació de Colladon roi, és a dir, 'el collado o (o.c., pp. 74 i 36-9) encerta en separar-los d'aquells 

collada petita de color roig' amb conservació proclitica i cercar-los un epònim II. BATONIUS: car la variant 
de la -N (cf. DECat n , 826*38-40). J . F. C. Batto també està documentada en Fôrst. i es corn-

i l pendria com a variant dialectal ostrogòtica o lon-
COLLAR, Prat del ~ gobàrdica. Però no hi deu haver més que una pa-

Prat situat prop de Santolària (Alta Ribagorça), vo- ronimia casual amb un nom que llegeixo en un 
ra el carni que baixa cap a Betesa. doc. (potser ross.) de 871: «in superiores rochas 

PRON. MOD.: prát del kolá, oït allí per Terrado. usque in collo super rocham q. v. Corbaio» (colle. 
Borda dels Collars de Marie to, a Betesa (Alta Riba- 20 Moreau, 11, 111), encara que hi hagi dades relatives 

gorça) (X . Terrado, Toponimia de Betesa, 68). a la zona de Montserrat, en aquest o en docs, prò-
Serrat del Collar, partida del terme de Noves de xims, dins de la dita col-leccio. 

Segre (Alt Urgell) ( x x x v n , 195.1). 
El Collaràs, partida del terme de Fartàritx (Mallor- Collcerola (o Collserola), V. Erola 

ca) (Mapa Mascaré 5A11): sembla augmentatiu, pe rò 2 ? 
potser resulta de collar ras (cf. Cam arasa). 

Collassos. Veral damunt Sant Quirc de Durro (Al- COLLDEJOU 
ta Ribagorça). De l'explicat Collar amb doble signe 
de plural: en aquell veral no hi havia cap collet ni Poble del Baix Camp de Tarragona entre la Mola 
serrât, i en canvi Cor. ( T V B o i 1, 9) hi va trobar un ra- 30 de Colldejou (914 m.), al limit amb el Priorat, i la 
mat d'ovelles paixent amb el seu pastor. de Llaberia. 

ETIM. De CU(B)ILARE, deriv. del 11. CÛBÏLE 'jaç' > PRON. MOD. : kçl da ióu, oït per Casac. (c. 1920). 
Coilar > Collar (cf. DECat 11, 1025*52-1026*48). DOC. ANT. Colle Jouis a. 1154 (Kehr, Papsturk., 
J . F . C . 338); 1172: Collem Jugi (C0D0ACA v in , 49); Jovis 

" colle a. 1194 (Mas, NHBna., x n , 203); Colle de iovis 
a. 1253 (Morera, Tarr. Cri. 11, xvi i ) . 

COLLBATÓ Coli de Jou, sengles collades en els termes de Pi de 
Confient (xx iv , 36.11), Montellà de Cadi, Grus , Gom-

Poble de la comarca del Baix Llobregat, al peu de brèn, Ribes de Freser, Sant Julià de Loria (E.T.C. 11, 
Montserrat. 4 0 25) i Aravell (Alt Urgell). 

PRON. POP.: kolbdtô oït en el poble mateix, 1912, Coli de Jou o Coll de Joet, en te. de Capolat (Ber-
1921, 1924 etc. Poble illustrât per la naixença de di- guedà). 
versos erudits del monestir, de l'eminent escriptor i Coll de Jou, ant. en te. de Sant Llorenç de Morunys 
folklorista Pau Bertrán i Bros (Cansons i Follies re- (Solsonès), documentada l'any 992 en un document 
collides al peu del Montserrat) i pel compositor Ama- 4 5 llegit a l'Arxiu de Solsona per JCor . 
deu Vives (que n'eren fills): a aquest ho havia oït pro- Coll de Jou, ant. en te. de Canalda (Solsonès), do-
nunciat sempre aixi des de la meva infància. cumentada l'any 1001 in Iovo i l'any 1068 lou en 

MENCIONS ANT. 1067: Colle Betonis (Mas, N.H. dos documents llegits a l'Arxiu de Solsona per JCor . 
Bna. x, 67); 1343: Collbató citât juntament amb Dur- Collada del Jou, en te. d'Estaon-Lladorre (Pallars 
fort (CCandi, MiHi.Cat. 1, 255); 1356: Collbeto (Ru-5° Sobirà). 
bió i Lluch, Does. Cult, 1, 178); 1359: Colbato (C0D0 Sa Roca des Coll des Jou, al N . del te. d'Orient 
ACA x i i , 31). Fi S. x iv : «--- anam-nos dinar a Marto- (Mallorca) (XL, 14.7; Mapa Mascaró 9D4). 
rell, e a sopar, a Collbató» (Cròn. de Pere i n , ed. Pa-
gès, 177.3); 1387: Collbató (CCandi, Mi.Hi.Cat. 1, El Jou, en te. de Figols-Vallcebre (Berg.) ( x x x v i n , 
258). 5 5 105.25) s'hi puja pel Grau del Jou ( x x x v i n , 103.9). 

ETIM. Com ja vaig dir en E.T.C. 1, 246, és com- Plans de Jous de Mauri, partida antiga de la Vali 
post amb un N P d'origen germànic; també les men- d'Àssua (Pallars Sobirà) (a. 1645). 
cions de 1067 i 1356 mostren que es tracta de Beton, Montjou, compost amb Mont, pel turó on es troba 
que figura usât pel trobador català Guerau de Cabre- aquesta, partida de Torroella de Montgri (Empordà); 
ra, fi S. x i i (Chabaneau-Anglade, Onomastique des 60 secundàriament Cal Montjou, en te. de Saldes (Ber-


