
JAU 

De jàssena 'biga gruixuda' < àr. gasr pont". J.F.C. mateix nom. però amb una discrepancia terminal ben 
insòlita. 

Un pont lingüístic només es trobaria si vingués de 
JAU -CE o -Ti', i caldria un tractament semiculte (tal com 

5 SPATIUM espai, servei) ¿Seria un dérivât de jacere, nom 
En el Confient, nom de la gran collada que con- pastoral de llocs on jau el bestiar? Cf. lajaça. a Monto-

dueix de la vali de Mosset a la d'Atsat. llenguadocia- noi i a Noedes. Lajaguda a Aós, Lajaguinta a Aigua-
na; i del monestir, gran i antic, que s'alça en el ves- tèbia. Caldria. però, una altra condicio encara més 
sant català de la collada. excepcional: que el participi jacens, en nominatili 

Pron. local-, Mu(aMu), oït ais pastors de Madres, io hagués quedat estereotipat en la fase llati-vulgar, re-
1930, i en l'enq. de Mosset, I960 (xxvii, 168-170). duït a jaces. (com en el cas unie de adjacens > oc. 

MENCIONSANT. En el trabador català Ponç d'Hor- ant. i fr. aise, i el deriv. aizina, cat. aïna). 
tafà, S.XII: «--- quem ret monge de Jau ---» en rima La darrera condicio és massa excepcional, i ajun-
amb enjau, a lau etc. i amb vars. mss. errònies laum. tant-s'hi amb els altres supòsits extraordinaris, mos-
daniau etc.): Anglade, Rom. l iv , 510. En tot cas deixa 15 tren que hem intentât una via falsa. Com que la forma 
assegurat que en aquell temps ja es pronunciava. Jaci és un hapax no recolzant en cap dada moderna 
amb diftong, -áu: 1264: «Abbate d e Jau» (InvLC; s.v.); ni posterior, és probable que sigui error de còpia o 
1303: «Guillelmi --- sindici monasterio d e Jauo — de lectura en Hoc de la forma Jay, segura i ben 
Ademarii deMosseto» (Cart. de Vfr. de Cfl., f° 18v); confirmada, aplicada al mateix Hoc. Aquest. essent 
1395: «del monestir de Jau» InvLC. Alart (B.S. Agr. 20 també NP en el doc. segon en data, deu venir 
Pyr. or. xi, 30) només en dona com mencio antiga simplement del cat. jai vellard, vellet, jaio', que ja 
Jauo, a.1404, tot explicant «monestir de Jau o de era ben antic en català (documentât des de 1319): 
Clariana, situât en el coli del mateix nom, en te. de seria dones lo pati de Ramon lo Jai. el vellet' a 
Mosset, a la frontera del Confient i el Llenguadoc». Torrelles; i el nom pogué tornar-se topònim a l'Albera. 

La collada consta també: a. 1279: «collem vocatum 25 com ja ho fa sospitar també lus amb article: «lo Jay». 
de Jau» en un doc. de Mosset (InvLC). —«loco dicto lo Jay»»— o sigui un altre pati d'un jay 

Ponsich, Top. 113 hi afegeix: 1162: Sta. Maria de o vellet. 
Clariana, 1224 S. M" de Yau. 1264 S. M. de Javo, Si algú hi roman escèptic i es pregunta si tanmateix 
1381. S. M. de Jau, 1309, 1312. 1347 S. M. de Javo, la Ili çô Jaci és genuina i de l'arxi-hipotètic jace(ns) 
1535: Javo, i diverses cites del Mon. de Jau en els 30 podia sortir el nom del coli de Jau (grans pasturatges) 
SS. xvii ss. Cf. encara l'opuscle «Les Patronnes d'Elne observaren! que en tot cas són llocs llunyans, 45 k. 
et l'Abbaye de Jau, Essais arebéol. ethist.». Perpinyà Huny (ni pensar a sospitar que la mencio de 967 es 
1857, 52 pp. Tinc nota que també ha près el valor de referís a Jau de Confient), i ho negarem també per 
NP: a Villerac, em parlaven de «en Jau» (xxvi, 140.23). r a ó filològica, car tenim 14 mencions medievals del 

ETIM. Per a la recerca de l'origen és important 35 nom conflenti. unánimes des del S. xii; i si vingués 
notar que aquest nom es repeteix en el domini gaseó de -CE es trobaria alguna vegada escrit -z o -/.' Aqueixa 
pirinenc: dos veïnats. Jau. en el Coserans un en el unanimitat prova, dones, que la -u deu tenir origen 
te. de Boussenac, i l'altre en el de Massat (aquest el labial (-r . -v, -B ). 
grafien Jaou, assegurant que sona amb diftong áu), Essent una collada, és ben versemblant que vingui 
tots dos distr. Saint Girons (Arieja). En el Bearn una 40 de jou jugum capdamunt d'un port, d una pujada" 
variant de terminado femenina Jai>e. mont, a la vali (els innombrables Coli de Jou. Colljoell. TrejuvelD. 
d'Ossau, te. Laruns, documentât Java a. 1561 (P. Ray- Però s'hi oposa la à. Per més que certs parlars 
mond, Di. To. BPyr., p. 208). occitans, o almenys gascons, canviïn ou en au, és la 

Un altre parònim, que seria precios si s'hi o oberta 1 unica susceptible d'això (ñau < novi:.M. 
relacionés, és rossellonés, però és ben incert. En un 45 nove.M; dijaus < die jovis). 
doc. de 967, recollit en la col le. Moreau, figura segons En canvi si que anem a la segura equiparant-lo 
Alart (InvLO «in locum que vocant Jaci» (igual llegeix amb els Jau i Jave gascons, que han de venir certis-
Fossà en aquella col-leccio), cit. amb altres noms simament d'un ètimon en -\ ' o -B'. 
rossellonesos, entre ells Palaldà, però també segons Qué pugui ser no es veu si no és quelcom de pre-
Alart, «La Rocha» (a 20 k. des de Palaldà a La Roca so romà. Tal com hi ha sai o - sena- > cat. San / Seva. 
d'Albera, si bé tot és al llarg del Tee): ara bé XInvLC gaseó Save riu': aquí tindrem una base jave (o -be) i 
hi ajunta formes diferents en -ay. «loco dicto lo Jay» en el Bearn java. Sabem tan poc dels llenguatges 
d'un doc. de 1526, també referent a La Roca; i d'altra aborigens del Pirineu (fora del base i de l'in-
banda, en un doc. de 1253 «in pati Raimundi Iay», si doeuropeu). i fins de l'ibèric, coneixem tan poc de 
bé aquest, situât a Torrelles (25 k. més al Nord). 55 Hurs sistemes; qui sap, fins i tot, si la i- i la s- iniciáis 
Essent tots dos a La Roca, Jaci i Jay han de ser el d'aquests noms no podia tenir carácter préfixai, com 


