
OLIANA, OLIÀ, OLIOLA 

corrent, en -ANUM, -ANA, i dérivais d'un nom de per-
sona roma. Però de quin? Cuitem a descartar tres 
intents desorientáis. 

És ciar que no poden venir d'Aldus, ni Aulius, 
com digué Mn. J.Segura (Certamen Ass.Lit.Girono,, 5 
1892, p.33), que hauria donat *Ollà, -ana, i probi, hi 
hauria alguna memòria del cliftong Au- en les nom-
brases mencions ciels S.ix-xii que hem aplegat. Però 
tampoc podría sortir de Ouus, com digué M-Liibke i 
repeteix Aebischer ( Top. 113), aquest amb l'agravant io 
de barrejar-ho amb 1'etim. & lillà (B. Emp. ) del qual 
s'imposa separar-lo per tota mena de raons (també 
antroponímiques) però ja per les fonètiques (que eli 
ignora sempre), car és evident en fonètica romànica 
que -LÍA- hauria donat -la-, no pas -lia-. 15 

Hi ha una solució satisfactoria fonéticament i en 
tots els punts de vista. Car és ben sabut que en el 
trésor de l'antroponimia romana abunda ven força el 
grup deis noms en -EIUS; Atreius, Letteius, Longuleius, 
Aurunceius, Nummuleius, Lanfeius (tots ells en 20 
Schulze), sovint formant parella amb el en -ius: 
Burreius/ Burnus, Au ru nceius/ Anni ne ius, Ba-
buleius/ -ulius, Uleeius/ Ulcius, llmbreius/Umbrius etc. 
I la terni, -RIO- es redueix a -/'- en la nostra fonètica: 
recordem les etim. ara ben establertes de vogi 25 
VOGFJO-, eossi COCCHIO. 

Justament OLER s està ben documentât en les nos-
tres fonts onomàstiques (Schulze, p.99). I ha deixat 
descendència en la toponimia occitana i francopro-
vençal: Oleae en els HPyr., Oleiaeo forma antiga de 30 
Tactual Huillieux, dept.Ain., Uliargues OLEIANICAS en 
el Gard. (Skok, 218); probt. el NL toscà Òlio ve tam-
bé d1 Oleius, més aviat que d 'Aunus (cf. Pieri, 
Top.delVArno 7). No ens resti cap escrúpol fonètic. 
Ningú pensi si -FIA- podia clonar -ezá- en aquesta 35 
zona: car amb Oliarla, ja estem de pie en l'àrea on 
-1- resta -i- segons la toponimia: la casa de SantMai 
(=Magi) és a la dr. del Segre a 6 k. d'Oliana; no molt 
més aval l h i ha el consp icu Meià VALIUM MEDIANUM, 
més enl là MEDI ANETI TM > Ma i a ; let/Ma 1 lya net\ i f ins en 40 
l'ait Berguedà: El Muial MODIALE i la forma bergue-
clana puiaren Hoc del verb pujar. 

OLIOLA 
És un poblet avui no gai re gran, però antic, uns 5 45 

k. al sud de Ponts i del curs del Segre, i uns 25 al sud 
d'Oliana. 

PRON.LOCAL: auriQlçdii a La Sentiu i a Artesa de 
Segre, (Casac. 1920); oriol a i encara més auriçla a 
Cabanabona, 1931 (LL. 29. 215). En les enq. de 1956 50 
i 1957 en els pobles del voltant recordo haver-ho 
sentit de totes dues maneres i també oliçla. En tot 
cas aquesta forma amb -/- i O- és general en la docu-
mentado administrativa i eclesiástica, i en les men-
cions antigües; l'altra s explica per trivials fets de dis- 55 
similaciò i de vulgarisme; per la aij- cf. el que hem 

vist a Oleta, Olia na etc. 
MENCIONS ANT. Notem que si bé avui Olióla per-

tany a la diòcesi d'Urgell, no és estrany que no figuri 
en la famosa Acta de C. SdUrg. de 839, ni en els 
abundants docs. urgellencs del S.x, perqué llavors 
tota aquesta rodalia estava fermament en mans deis 
moros lleidatans i balaguerins. 

7(975: «Sti. Tirsi de Uliola», doc. de Gualter a l'Arx. 
Sois. 1081: «Andreus Mironi - -- vinclo - -- terra - - -
in te. de Huliola, sive in Lorna Longa» (id.ibicl.). 1169, 
«Ego Poncius Ste Marie Gualteriensi dono - - - vinea 
aci pan de Uliola, in lo. voc. Pui Gatosa --- Val de 
Arnis - - - Albars - - - » (id.ibicl.). 1172: «Seró--- Biosca, 
Llorens - - - Uliola, Pu igi vrt, Todela - - - Tarascó - - - » 
(MiretS., Tempi. 224-5). 1190: Uliola, cit. junt amb 
Taravau (MiretS, o.c. 225). Uliola (Alari, Priv. 214). 
1316-. (BABL v.5). 1359: Olióla ( C 0 D 0 A C A xn, 23). 

Arnau d' Olióla fou un clurador abat de Poblet, del 
qual es poden veure moites noticies en les C.d.P. de 
Font i Rius, p.748 i altres cit. en els index de l'obra. 
En part signa sense esment ciel cognom (o nom d'ori-
gen) Arnaldus abba. Però també: Amali de Uliola 
a. 1176 (Cart. Poblet, p. 148); Arnaldi de Olióla 1183 
(id., p.22). A. de Uliola, a.1232 (Font i Rius, o.c.) Tam-
bé vindria d alli una Maria d'Olióla, en un doc. 
d'Alzira (Mtz.Fdo., Doc. Val.ACA. 1, 948). 

UETIM. aci ja no la podem veure tan clara com en 
Oliana i Olici: en primer lloc perqué en aquests ens 
guiava ja la massa dels noms en -ANUM, -ANA cap a 
un origen romà, post-antroponimie. Seria un dérivât 
del cat. o/z?És difícil de creure des ciel punt de vista 
leximòrfic: per que un deriv. fem. d'un masculí? i 
com el sufix dim. hauria permès derivar un NL d'un 
nom comú de substància?: o costaría massa cl'argu-
mentar-ho o fora impossible sense rebuscar recur-
sos. Hi ha, però, tres vies possibles 

A) uliûla documentât tres cops, amb les vocals 
expresses (encara que en dos deis passatges no consta 
la primera vocal; amb la traducciò «zubaiga» 'ullastre 
petit' en el precios glossari mossàrab del sevillà anò-
nimi c.l a. 1100 (p.p. Asín), p.200. És, evidentment, el 
diminutiu del 11. OLEA, nom clàssic de l'olivera (en 
Cicero i Ovidi). I en el mossàrab, almenys quan pas-
sa, com aquí, pel filtre aràbic, el tractament -lio- del 
nexe llatí és normal. Si Olióla fos en el P.Val., o 
Andalusia, o a les altres terres de l'Ebre, aquesta etim. 
s'imposaria, com una explicado simple i ben docu-
mentada. 

En la rodalia, però, del nom present, potser també 
és possible? Pensem que el front de lluita amb els 
moros passà llarg temps per la ribera ciel riu Bragós, 
0 oscil lant entre aquesta i la del Sió (cf. el que he dit 
1 documentât a l'art. Guissona, també s.v. Morana i 
Mafet. No massa lluny $ Olióla ja trobem alguns pocs 
arabismes segurs: Butsènit, Calaf... 

Però hi ha altres vies possibles. 


