
IVARS 

ITARDO 

COLL D'~, a l'alta vail d'Àreu (Vali Ferrera): per on 

es passa a la vail de Sotllo (sota la Pica d'Estats). 

venint de LA REMIIRA (BCEC febr. 1935): jo hi vaig ^ 

passar baixant de la Pica l a. 1933 (cf. BDC xxin. 

326): és ja prop de la desembocadura de Sotllo a la 

Noguera d'Àreu, però és necessari passar-hi perquè 

l'acabament de la vali és massa rost. 

EHM. La més òbvia seria el NP germ. I t h a r d . ben 10 
conegut en les fonts germaniques (Fòrst. 945): un 

altre cpt. de la mateixa arrel ITHARIS es continua en 

l'oc. ant. HIER, i en la forma ITÉS. O AITÉS. m es conegut 

justament com propi d'Esterri a d'Aneu. 

Com que tanmateix és singular un NP germ, en un is 

paratge tan isolât d'alta muntanya: trobo més ver-

semblant un basquisme, en aquesta zona on abun-

den tant: d'una arrel basca per a segar collites": ITAITU. 

d'on ITAIO IGITIIAzkue § 8): la -RR- basca de vegades 

es diferencia en -RD- en les reliquies dels nostres 20 
dialectes: GAVARRA > GAVARDA. ESQUERRE> ESQUERDO. i 

una derivació i t a r r d'aqueixa arrel no fora formació 

gens extraordinària. D'aqui potser el be-navarrés 

ITHARCÉ 'redoute', te. de Zuraide (P. Raymond D.T. 

BPYR.)-, i potser també el bc. ITOI gotera'. Per al sign. 25 

toponimie comparariem PENYA-SEGAT. Més arbitrari 

fora postular un YET ARDO = oc. ant. GET «jet«, «larmier», 

combinat amb a r d l us escarpat'. com en el grup de 

MONTARDO, ESTANYARDO, ARDUIX etc (llocs pròxims): 

d'on 'trajecte rost' (en efecte recordo que m'hi vaig 30 
enfilar a força de braços). 

ÌTIA, V. URIA 

ITONA 

Partida del terme de Rióla (Ribera Baixa de Xúquer) 

(xxxi, 66.17). 

£7IM.Probablement del árab HITAN, «paredes de 

tapia» (PALC. 342b22: RMA s.v. PARIES). que és el plu- -to 

ral del mot árab HÁ'IT. que en la llengua clássica 

significa 'paret en general' i altres a ees. secundáries 

'jardí, verger' (Dozy. SUPPL. 1 33") En árab vulgar la 

A darrere la T té timbre molt velar. I.C. i J.F.C. 

-ñ 

ÍTRIA, ITRIS. I (BEN)ÁTIGA 

En el vol. 1 hem donat explications d'aquests noms 

(pp. 52 i 169). No les repetirem i em limitaré a afegir- so 

hi algunes dades i altres noms que llavors no 

tinguérem a má. 

ITRIS: Convent de Nra. Sra. de ITRIS. a extramurs de 

la Ciutat de Mallorca. a.l630 {BSAL vn. 10«) segons 

doc. d'uns que a peu del Convent pretenen fer uns ^̂  

tints l'a. 166KBSAL vin. 449a). N era prior Ant. Priu. 

el 1 ~I-> ( BSAL \ n 31 ̂ B). En direcció a SON \ALERÒ i a 

STA. MARGARINA hi havia la poss. D URIA. per on entrava 

a ciutat 1 aigua de la FONI DE LA VI LA (BSAL ili MA. 

318-9). S explica pel mateix noni que ATRUI. BINI-

(vol. l. 52): si bé hi axjperanen. d'una banda létimon 

Ó ITRIS ( Alcudia. explicat en el v 1. p. 169» almenys 

per la R. i el de A FIGA < BEN-L (voi . 1. 52). a lmenys en 

l'accentuació. car aquest prové de l arrel aràbiga 

'TY. cf. els NPP a lgenans AH 1 ATIYA ( GGALG 1. 

Sense b -r-, coni en aquests. però en forma paralleb a 

URIA i ALIGA tenim el noni de la CASA D'ÌTIA. a L Alguenya 

(XXXM. (h.21 ): encara que la imela no feia arrihar b .7 

aràbiga fins a i més que en el dblecte granadi. quan hi 

ha\b alguna altra infl. pabtal (coni una I de b sii blx» 

segiient) també en l àrab de \*alència s ohserva el resultai 

i. segoas els ex.s reunib. per Rilx-ra en b ckxtrina d Ayab. 

i per nosaltres en IxistanLs NLL ). 

De la forma amb r tenim un altre descendent en 

el nom IDRELLA. que llegim en docs. de 1192 1 1200 

del CART de Poblet: cf el NP vù/nen GGALG . al qual 

s'adhenria el sufix del superlatiu ìslànuc -ÉL-LAH 

—cf.. però, art supra—. Separem-ne el nom menor 

arag. LA ITAS DE CBTMENEA. que recullo a Olcx'au del 

Rei (comarca de Morella, però ja parla aragonési 

derivai de l arag. ani ITAR = cast EEBAR i f c t a r f 

IVARS 

( 1) I\ARS D L 'RGELL. poble gran i antìc 12 k a 1 O 

de Tàrrega en direcciò a Balaguer. a més de 3*' de 

Lleida. 

PRON. LOC.: IBDRS a Mollerussa. (bsac 1920: id. en 

les enq. de 19S6 1 190h. a \"ilagras.sa. Bellvis. El Poal. 

Golmés. Fondarella 1 a la \ ila mateixa ( w 99-101 > 

MESCIOXSA.\T 1CXI9 )IARCBI MARCAH 1151 ~f ) 

( EH coni a simbol de C- coni en alguns lextos arcaics >. 

1099. addiciò final a 1 Acte de C . de l e.sgl de Guis-

sona. «--- Claresvails. Agilela. Spigol. Barhene et de 

YI ARS» (MARCAH 1210.40»: / / 54-59. bullla •castrum 

YUARC ---» (Kehr. PAPSTURK. p 3~0): 1165. YUAN 

(ib. 4 l l ) ; 11~5 VIUANIO ( ib 4611 ( ultracorreccio 

segons el duplicat TRAC RU ATZ AI UTI \ i\Acn >>. 

1179. cit. amb l"txafa%a (CARI Poblet. p 65): 11S1 

(CCandi. MI HI CA n. 409»: 7/96: castrum ITAR\ 

(MiretS.. TEMPI 311. a m b COMALATS. p 312». 12<)~ 

R. de H ARZ 12^1 YUARZ 1 CQindi MI HI CA l. ~4 ». 

12 ~9: vicarius ecclesie d H ARZ ( RAT DECIM 

183): 12HO R Ó HARZ 1 ìbid p. 201». 1J59. castell 

ÓHAM ( COL*, AC A xu. M). 

(2) I\'ARS DE XOGUERA. poble amb mun. \ora la 

Noguera Ribagorcana. 25 k a I ONO de Balaguer 

PRON LOC IFXIRS. oit a Alfarnis. Algern i Torrelameu. 

Casac. <1930»: ìd. a les enq de 195". en el poble 

mateix <xvil. 152-155» 1 els veins. 


