
PETILLO 

del Pessó damunt el port més alt deis que separen la Es repeteix en terres del Migjorn. Lo Petillo, pda. 
Vali de Taüll de la de Cabdella: també pic de forma dels Torms (xn, 3-9). Els Petillos a Vallada (XXXII, 
cònica (altíssim aquest). Los Tres Pessons, a la railla 68.25), on també: Corral de La Pétilla (XXXII, 70.15). 
entre Cabdella i Avellanos: altres tres grossos pujols El Petillet a Almiserà (XXXII, 173). Més dubtós Petillo 
(1957). Pessós alta partida del terme de Sorpe (1957). 5 malnom d'un home de Xixona, 1935. Costa més de 
Pie del Pessó a la vali de Boi ( TVBotn, 10). Els Pessons creure que hi puguem equiparar uns NLL de Navar-
pda. de Suro (XXXVII, 135.15). PeGins punta alta a la ra: Pétilla de Aragón, p. jud. Aoiz, (Petiella S. xi, 
Vali de Jaca, te. Javierre del Obispo {LI. LI, 104). Pitella 1139) i Pitillas p. jud. Tafalla, puix que 

Pessonada, llogaret de la Conca de Tremp (a l'È. Mitxelena hi equipara els diversos Betelu de Navarra 
de la vila, agrégat d'Hortoneda) damunt el quai es io (1062) i Betel-uriprop de Bilbao (1300) (Fo.Hi.Va. i, 
veuen turons de la forma al-ludida (probablement 29. n. 110). 
amb -ada = -eda col lectiu). 

MENC. ANT. Amb -ç- quasi totes (detall important Petina, V. Pentina 
en el problema etim. de pessó. 954: Pessonada ---
Carreu --- (Abadal, P. i R. nQ 368); 1056: «term. de 15 
Peçonada.», afr. N. dels Castells d'Orcau i Bastús i de PETJA 
Nog. Rçana. (CCandi, Mi.Hi.Ca. n, 7.8); 1163: Pere 
Mir de Pesonada signa junt amb Bernal de Aramont NLL que es refereixen a llegendes i dites folklòri-
(Li. Bl. Stes. Creus, § 911), el mateix P. M. de Pezonada ques de petjades de cavaliers, sants, figures mítiques, 
a. 1166 {Font Rius, C. d.p. § 128); 1056. Pesonada 20 etc. (DECat. vi, 505¿zl0-68). 
amb Orchallo {Li.Fe. Ma. 1, 78.25; 1214: «villa de La Petja de Déu, a Claret i la Petja del Dimoni, a 
Balust --- in Pezonada ---» (MiretS. Tempi. 333); Pinos (XLVI, 139.13). Turó de la Petja de Sant Salvi, 
1359 Pessanada, Personada {C0D0CA XII, 79). és el turó culminant de la muntanya entre Joanet i 

Homónim: 1443 : «un troç de terra en Peçonada» Sant Segimon del Bosc, en el terme d'Arbúcies (Co-
{Capbreu Milian de Morella, f^ l r 2 ) . 25 romines, 1931). 

L'Abbé Negre, en Toponymie de Rabastens (§ 1349), La Petjada de Sant Miquel, te. Pinell de Solsonès 
en la toponimia menor d'aquest cantó del Tarn, junt {DECat. vi, 505¿z38-42). 
amb set casos de pesso f. 'peça' (='camp') en troba Petges, NLL antic de la comarca d'Osona, docu-
sis de «dérivés intensifs» en -asso, -eto, otte e te.; mentre mentat l'any 1163: in Ausona in parrochia Sancii 
que aquells dos en -ONE van proveïts d'article, i per 30 Michaelis de Petges (Miret, TemplH. 83). 
desgràcia no en precisa bé el significat {lo Pesson Serra del Petjar; partida de Tortosa, Aldover i 
6 k. ONO. de Rabastens, i un altre Lou Pessou, any Campredó {BABL xi, 425-26). 
1837). ¿El mot pallarès pessó s'hauria estés dones fins NLL de formació paral lela: 
al Tarn? La Pota de Sant Jaume, partida de Cervera del 

Plana Pissuenya {pisuéna) és una partideta entre 35 Maestrat (xxvm, 117.6). Clot en una roca, que se-
Denui i Ribera (Vali de Castanesa): dérivât antic en gons la tradició fora del cavali de Sant Jaume que hi 
-ONEA? Bony des Pessoles de 2520 alt., de cim ovalat, saltà des del Colomer. Barrane de la Pota, a Petrer 
en el terme de Bono (mapa LGC958 x894); però és (xxxvi, 42.7). Sola dEn Pota, a Nyer. 
ciar que aquí es podría tractar simplement d'unes Pota-de-Bou, a Eus (xxvi, 101.5). 
peces de terra al peu de la muntanya {DECat. vi, 40 Toll de Pótes, a Olocau de Carraixet (xxx, 103.10). 
357M4ss.). L'Alqueria de Potes, a Gandia (xxxin, 23.17). 

LA PATADA. Muntanya de la PatâCda), al Puig de 
Pestorra, V. Bastorra Santa Maria (xxx, 51.10) La Patà{da), a Naquera (xxx, 

67.2). 
45 Son un de tants llocs on ensenyen una «petjada» 

PETILLO en una penya. Al Puig de Santa Maria diuen que és 
la petjada del cavali de Jaume I {DECat. vi, 357629-

Valleta a l'ait Pallars, entre la baixa Vali d'Espot i la 40). J.F.C. 
Vali d'Àssua {E.T.C. 148 i 149). Un altre Clots de Petillo, 
afl. de la Montanyeta d'Erill (V. de Boi, que hi des- 50 
emboca entre Erill i Caldes). Vénen d'una variant de PETRACOS 
pletill dérivât i sinònim de pletiu que perdé la -/- per 
dissimilaci. Alguns a la Vali de Boi, dissimilant, en Nom de dues antigües alqueries valencianes: a la 
fan berti/o; és la forma que vaig pendre per bona, en ribera del Xúquer, i en el Migjorn. 
TVBoí, i, 4-5, però això és secundari, i per tant cal 55 Î) Pia de PETRACOS Cavanilles (11, 213) descri-
retirar l'etim. VERICULU amb què hi especulava. vint el curs del riu de Xaló o Gorgos (format per la 


