
TF.TI.F.T, TELLEDA 

Sense la síncope: La Teixonera, a Cerd. (te. Er, prop TELL 
d'Estellers). Les Teixoneres, afl. dr. de la Castellana 
te. Mosset (xxv, 177.12). Corree de les Teixoneres, Del nom de l'arbre 11. vg. TILIUS: DECat VIII, 381 
afl. esq. de la ribera de Noedes (xxvi, 108.9). En el ¿25-27. 
Pirineu berguedá, Rasa de les Teixoneres, a Saldes * La Font del Tell a Mosset (xxv, 196.17). El Tell (oit 
(XXXVIII, 69.19), i sengles pdes. Les Teixoneres, a La t$i per Coromines), pda. de camps de Saldes (XXXVIII, 
Nou-Malanyeu (xxxv, 122.12) i Castellar de la Ribe- 67.12). Portell del Téll a Odén (XXXVIII, 154.21). Era 
ra (XLVI, 73.13). de Téll a Adons (xix, 185.22). Tell, antic barrí de ca-

li/ Teixonat, pron. tisunát, pda. en el corree de Ri- ses del municipi de Canejan. Mas de Tell a Valls (XLVI, 
card, te. Eus (xxvi, 101.6). Sembla un dim. en -ATTUS, IO 3.9). El Molí de Tell, partida de la Torre, en el terme 
designant una cria de teixó. de Valencia (Giner, 1935). 

La síncope, aviat queda consumada en el nom Ta- Barranc de Tello a la Font de la Figuera (xxxvi, 
nyeres, que havia estat un llogaret prop i a l'Est de 94.19). El Tello, partida, a Llombai (xxx, 160.13). Son 
Perpinyá, prop de Castellrosselló (Alart, Not. Hisí. formes mossárabs del mateix. 
Comm. Rouss. i, 51) (avui oblidat en els llocs), man-U La Telleda, mas important a l'entrada del Pía d'A-
ca en el m. del Mint. Int., full de Perpinyá; i en l'enq. renes, entre Sant Hilari, Espinelves i Tortadés (oít 
de Castellrosselló, vaig preguntar-bo en va (xxv, 114. taygda per Coromines, 1925). La Telleda, partida de 
14), tampoc en el Cadastre. Guils del Cantó (xxxviii, 9.17). Can Teieda, en el 

MENC. ANT. 934: «alodem — in villa Taxona- camí de Roca-rossa, en el terme de Tordera (Cor., 
ñas - -- in villa Bajas — in villa Bagnules» (Moreau20 1924). Teiedes del Roe, mas, en el terme de les Pla-
v, 130v). Fossá certifica que és conforme al Cart. d'El- nes (XLIV, 83). J. F. C. 
na, f° 72v i com títol hi posa «Texneres, auj. Tayne-
res», en un altre doc. del mateix any (v, P 132); «vi- Tell, Telia, V. T- (mise, moss.) Telleda, V. Tell 
lia Texnarias», i la His. Lgd.; 934: Texneres (v, 1510), 
pero villa Taxonarias a. 934 (Hist. Lgd. v, 165); 942: V 
«in com. Russil., in villa Taxonarias» (Mor. vi, 208); TELLET, TELLEDA 
946: villa Taxonarias (Mor. vil, 102); 959: villa Ta-
xanorias {Hist. Lgd. v, 231); 960: Texonarias cit. amb Tellet. Municipi del Vallespir, a l'extrem meridio-
Bages (Mor.). nal deis Aspres; hom escriu també Tallet, que fa la 

S. XI i ss. 1091: Sig. Gen. de Taxonarias (Mor., 30 seva aparició, amb certa freqüéncia, en els escrits an-
junt amb Banyuls deis Aspres); 1100: «jacens in sua tics, especialment en els deis S. xiv i després, deguda 
chabana in Texneres, detentus ab egritudine — in a la confusió de e i a átones; grafia oficial francesa 
villa Texneres» [ter], i segueix anomenant «Ripas AI- Taillet. 
tas Salekes, Techani - - -» (Mor. xxxvn, 237); fi S. XI: Ben documentat per Alart (InvLC), Ponsich (Rep. 
Adalberti de Tazneriis (Alart, Cart. Rouss., 109); 3 5 Top., 89) i darrerament per M.-R. Bastardas (La for-
1100: villa Texneres [ter] (Mor. xxxvn, 245); 1091: mació deis coUectius bot. en la top. cat., Barc., 1994). 
Saint Genis de Taynéres (Hist. Lgd. v, 1526); 1139: N'escollim els següents esments: 930: «in Valle As-
Texneres, junt amb Llauró (Mor. LVIII); 1155: «in peri --- rivo qui discurrit de Telledo» (Moreau V, 
fita de Texenariis, de Mer. in Tec maiori» (Mor. 68); 989: Talledo (Ponsich, 89); 1026: «---ipsoma-
LXVIII, 3); 1292: Tayneres (Alart), Tanyeres auj. dé-4® so de Telliedo -- - et ipsi alii mei alaudes qui sunt 
truit (interpretar Taineres?, car ell mateix grafia Per- in -- - valle Asperi vel in Teliedo» (Bastardas, 138); 
penya, no pas -eyna\ val a dir que també hi ha 1030: Telledo, Tellet (Ponsich, 89; Bastardas, 138); 
mig tayn (RLR iv, 513); 1337: «térra de Tanyeres 1041, 1051: Telled (Bastardas, 138); 1067: Tellied; 
--- affrontat in podio dicto de Tayneres» (InvLC, 1172: G. de Telled-, 1176: C. de Teled; 1221: Telet-, 
s. v. pug). Ponsich (Top., 50), encap?alant «St. Ge-^ 1227: Teleto-, 1263: Teled (Alart, InvLC); 1198: for-
ras de Tanyeres», troba Taxonarias ja l'a. 901 (Tex- cia de Toleto [sic]; 1359: castell de Tallet (CoDoACA 
narias 934, Texineres 1100 i ss., Tagneras 1091-1139 XII, 121); 1395: Tallet (Alart, Doc. Geogr. Hist., 28); 
etcétera). 1407: Thaleto, Tallet-, 1628, 1632: Tellet (Ponsich, 

El que ells no diuen és que hi hagué un homónim, 89). 
una vintena de k. més a l'O., ja en els Aspres: «Mas ETIM. TILIÉTUM 'bosc de tells' (11. vg. TÍLIU, amb 
Tagnéres», prop de Tuír ('20 X '80), i en efecte, veig el sufix coHectiu -ÉTU/-ÉTA); notem que tell és fre-
Tigneres a Tuír, com a cognom d'uns morts en la guer- qüent en microtoponímia; el DECat (VIII, 381¿9 ss.) 
ra de 1914 (xxvil, 81.2). Cree que és el mateix Mas dona diversos exs. altres (supra art. Tell) entre d'al-
de en Tinérjs, que anoto a l'enq. de Cameles (xxvil, tres: la Font del t?i (St. Quirze de Besora, Rip.), zona 
53.35, '22 X '75) cap al N. del terme, entre el de la'* on preval -i- < -LI-, Telleda, per la seva banda suposa 
Massota i el d'en Truilles. En fi, un germa mossárab una formació amb -ETA. 
Tisneres, pda. rural d'Alzira (xxxi, 99.7). Hi ha homónims: Tellet era nom d'un poblet, avui 

desaparegut, en el terme de Vallestávia (Confl.); 1067: 
Teixonat, Teixonedes, Teixoner(e)s, Tel, V. T- «A Santia filia mea, remaneat ipso manso qui est in 

(mise, ar.) «o Tellied» (Alart, Cart. Rouss., 71); 1288, 1338: villare 


