
PALERA 

1020, 1086, i 724, P. Audito, Odito, Audit, des de Campdevànol i Beget fins al Llierca, mana 
Auditum (Cart. S. C. n, 22,385, III, 334, 67, 432). Del que donin al mon. de St. Pere de Besalú «ecclesias 
NP aràbic Abuzâyyid (> zeid > Z/d). qui sunt infra fines de Palera et de Max/míliato 

Anàlogament deduirem que l'altre era també arà- (Manliawo?), in onore sitas Alme --- Marie et S. Pe-
bic: qal'a as-salâtïn 'palau deis reis', salátín plural 5 tri, cum decimis --- alodes, mansiones terris ---» i 
de l'àrab sultán 'rei, soldà, emperador', en el quai segueix amb altres don. a La Cot i a Sales (Monsalv. 
qal'a fou traduit peí cat. palau. AMudiria potser a i, 246.13; x, 219); 1017: butlla de Benet vu, a favor 
un rei o califa sarraí (el de Lleida? el de Córdova?) de Sta. Maria de Besalú i St. Vicenç de Besalú afr.: 
que el dominaría en el S. vm o ix abans o poc des- «ad Paleriam»; 1075: «Sancti Sepulcri», afr. d'un alou 
prés de la reconquesta de Bna. (cf. arabismes en 10 de Palera cedit peí comte Bernât a Sta. Ma. de Besalú 
NLL veïns: Gallifa, Morata, Rifà, St. Boi d'Alcala). (Mons. x, 220; xvm, 51); 1085: acta de consagrado 
Pron. se/¿ztén(/ultraoberta darrere la temfàtica), s'al- del l'esgl. de Palera, priorat del mon. de La Grassa: 
terà progressivament en salatè(n), solatà, solità. Pot- «Sancti Sepulcri dom. Nri. J. Chr. in terr. Bisuld., in 
ser simplement per una etim. pop. (solitari?) o més parrochia Ste. Marie de Palería» (Monsalv. x, 220 i 
aviat hi ajudaria la influència de la ààe\ nom del veí 15 xvm, 51 i Alsius, Nom. 184); 1085: Sta. Maria de 
Plegamans, i la consciència del simple aràbic sultán. Palería (id. id., Monsalv. x, 220); 1118: butlla del 

PARÔNIMScasuals: Font de Presolitá te. Les Paüls papa Gelasi, confirmant a La Grassa, el «Monasterium 
(xix, 114), i Puig del Sdlitá a la Costa empordanesa a Sti. Sepulcri de Paleira» (Híst. Lgd. v, 871, i Monsalv. 
prop de St. Mori (XLV, 85, 110) de Solitar; col le, de xvm, 51). 
Salit mena de salze (DECat. vil, 5. v.); a les Paüls deu 20 1167: «B. de Palería» (Esp. Sagr. XLVIII, 472; Alsius, 
estar per Prat-Salitar, J.C.l. /. c.); 1171: Sta. Maria de Palera» (BABL iv, 190); 

1194: Lombarda dona al mas de Podio, situât a la 
Palau-Surroca, poblé agre, al municipi de Terra- parr. «Ste. Marie de Palería» (Monsalv. xvi, 214, que 

des, a la vora del rec de Palau, afluent de capçalera hi dona una bona foto de la imatge marmôria de 
del Rissec. 25 Sta.Maria en aquell altar); 1359. Palera (C0D0ACA 

PRON. MOD.: pdáu sufçkd, oït per Casacuberta xn, 95); 1362: S. M. de Palería (Llibre Verd)- 1379. 
allí (c. 1920). Palería (Alsius); 1691: S. Sep. de Palería- 1795: St. 

DOC.ANT.: 978: Palatio; Palazo (Alsius, Nom., Domingo de Palera (Monsalv. xvm, 51). 
184); 1362-. Pug de Palau de Terradis (ibid.). ETIM. A penes es pot ni pensar en un origen llatí 

30 (deriv. de PALUS 'pal' o 'pala'), car amb aquests mots 
De Palautordera, en parlarem a l'article Tordera. no s'hi han fet tais derivacions romàniques; ni en 
En articles independents s'ha tractat extensament cap dérivât post-antroponímic (només hi ha un 

deis compostos o derivats de PALATIUM següents: Palariacus en Schulze, i un Palarus en Skok, 195, 
Palafrugell, Palaldà, Palagret, Par lava, Palol, i clarament suspectes de celtisme). Tant el «paisatge 
Palacio. 35 toponímic» d'allí (Llierca, Besalú, Aguja, Oix, Beget, 

Cal notar que no vénen de PALATIUM: Palafolls ni Bas, Bassegoda, O lot...), com l'abundor i antigor de 
Palamós (cf. s.v.). J. F. C. les mencions antigües, tôt indueix a un origen pre-

romà, amb menys pressumpció ibero-basca (a causa 
de la P), que peí costat europeu; en aquest, ni tan 

PALERA 40 sois el cèltic queda exclós per la p, perqué pot ser la 
forma gallo-britónica de la KU- originaria. És, dones, 

Llogaret de la Garrotxa, amb antiga parroquia, una possibilitat. 
avui agrégat al mun. de Beuda, 4 k. al Nord de Besalú, A) En efecte, junt amb aquell Palariacus epigràfic 
en el camí de Beuda, sota la muntanya del Mont. també d'aires céltics, trobem un Ambadius Palari 

PRON. LOCAL: pdérd^ Montagut i a Crespià, Casac. 45 (potser en genitiu: -rii [-filius?] ) en una inscr. del 
1920; id. en els masos del poblé mateix, 1929, que Centre hispànic (CLL 11, 5709), en el qual també 
em quedaven poc a l'E. de l'esgl., baixant de Beuda Ambadius sembla clarament cèltic. El nom epigràfic 
a Besalú, 1929 (exc. 162); i en les enq. de 1958 a citat per Schulze, és més ambigu, car si bé és en una 
Besalú i pobles immédiats. inscr. de l'alta Italia, o també en una d'hispànica, i té 

El lloc i monument cabdal en aquest terme és Ves- 50 aspecte d'adjectiu étnic (possibilitats, llavors, múlti-
glésia del Sant Sepulcre de Palera de gran ressonàn- pies) hi ha locum Paldriaci, en un text merovingi de 
cia arqueológica i eclesiástica. (V. CGC i Monsalv. Rouen, ço que suposaria , segons fonética francesa, 
iv, 38ss; xviii, 51, xiv 66ss.).1 una base *PALERUS (més que -ARUS) i aixó ja convin-

MENCLONS ANT. 979 rectificat en ( 9 7 7 o 999), dría menys al nom català (on -ËRIA dona -ira). (Veg. 
any 25 de Lotari, Miró, comte de Besalú i bisbe de 55 més dades en Holder 11, i en Schmoll, Spr.Ldg.Hisp. 
Girona, en un llarg testament, tôt disposant de llocs 92, 93 etc.). Es podría apuntalar amb un possible 


