
ELS NOMS DELS DIES DE LA SETMANA
EN L'ONOMASTICA CATALANA

La historia dels mots que designen els dies de la setmana en les

llengues romaniques, slur origen i propagacio, els substituts cristians i
hebraics, els calcs en llengues no llatines, els aspectes morfologics, slurs
implicacions culturals, etc., ha estat un deis temes de la lexicografia his.
torica romanica que mes ha atret els lingiiistes, de manera que, deixant
a part rectificacions de certs details o aclariments de certs punts obscurs
o discutibles, sembla que poca cosa en podra esser dita de veritablement
nou, si no es produeix algun descobriment inesperat, pero sempre possible,
que completi les nostres actuals fonts d'informacib.'

Pero hi ha tun aspecte marginal, que, si es ben conegut,2 no ha estat
estudiat amb el deteniment que es mereix :' la propagacio dels noms dels
dies de la setmana a l'onomastica. Aquesta petita nota preten de fer al-
gunes observacions sobre aquesta propagacio en 1'onomastica catalana mes
primitiva.

Comencare parlant dels noms propis d'animals, perqu6 es en aquests

noms on sembla que aquesta propagacio i a116 que 1'ha motivada es fan

mes evidents; despres passare a 1'antroponfmia i a la toponfmia.

r. Un bon resum de tota la problematica sobre el tema i una bibliografia molt
completa es troba en el llibre de CARLO TAGLIAVINI, Storia di parole pagane e cristiane
attraverso i tempi (Brescia 1963), 74-114 i 481-492, aquestes darreres pagines dedicades
especialment a ]a bibliografia.

2. Vegeu EUGENE VROONEN, Les noms des personnes dans le monde (Anthroponymie
universelle comparce) (Bruxelles 1967), 473-474.

3. En els estudis sobre antroponimia les referencies sobre el tema son nombroses,
pera en general de molt poca extensio; citem per ex., W. MEYER-LvsxE, Romanische
Namenstudien, II: Weitere Beitrdge zur Kenntnis der altportugiesischen Namen, aSitzungs-
berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wiens, Phil.-hist. Masse, vol. 184,
Abh. 4 (Wien 1917), pag. 41, nota, i pag. 51. Meyer-Lubke creu que donar als infants
noms relacionats amb els dies de la setmana era cosa mes aviat grega que Ilatina.
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2 JOAN BASTARDAS

I

ELS NOMS DELS DIES DE LA SETMANA EN ELS NOMS PROPIS D'ANIMAr,S

Em referelxo concretanlent aquf als noms que porten certs bons i
vaques on els segles x i xi. El Prof. Aebischer, on la seva monografia

Les couleurs de la robe des equidcs et des bovides et quelques noms de

chevaux, de mules et de vaches d'apres les chartes espagnoles et portu-
gaises du moyen age,' recull i estudia alguns noins que porten cavalls,

ases i vaques. Ens interessa especialment la citacio que fa do la publi-
cacio testifical del testament de Guillenl Sendred, jurada a 1'esglesia de
Sant Martf de Cerdanyola (Valles) el juliol de 1047. Guillem Sendred, que
havia wort el mes de maig d'aquell mateix any, posseia bens a Cerdanvola,

a Aqualonga (no gaire lluny de Sant Cugat) i tanibx a Barcelona. El

document que ens ha pervingut a traves del Cartulari de Sant Cugat (nfi-

mcro 59O)5 diu :

let concessit ad uxori sua parilio i. de bouos, id est: sabadono et bragado;
et ad filio suo Reimundo, bouo i. moreno et uaca r. marzola; et concessit

ad filia sua uaca i. que dicunt Fosca ... Item concessit ad Guifredus, pres-
biter, uitulo i. per filiolatico, Niger. Item concessit ad uxori sua uaca i.
coin uitulo suo, que dicunt Venrella)).

A mi no cm sembla dubtos que cal escriure antb majuscula inicial

Fosca, Niger i Venrella, com fa 1'editor, i Sabadono i Bragado cons pro-

posa Aebischer, sing tambc Marzola i encara Moreno ; es tracta on tots

els casos de norns propis.

En els norns dels boas i vaques de Guillenl Sendred hi lha un grup

ben clar format per noms quo fan referencia al color de la pell dels bovids :

Bragado, Moreno, Fosca i Niger. Pero In ha una segona scrie que neces-

sita una explicacio : Sabadono, Marzola i Venrella. De lllarzola, Aebischer

no on diti res; Balari el cita entre els adjectius que fan referencia al color

de la poll dels bovids, pero no on dGna cap explicacio.' De la vaca anome-

nada Venrella, Aebischer conjectura que havia estat ((affublee d'un nom

de personne, dont la forme masculine Venrellus est frtquente, et doit

e"tre un diininutif de Venus)). Una explicaci6 semblant dona respecte a

Sabadono : uSabadono ne peut guere s'expliquer que par tin nom de per-

4. RDTP, VI (1950), 28-40, i recollit a la «bliscelanea Paul Aebischer#, Biblioteca
Filologica-Historicax, IX (San Cugat del Valles 1965), 67-76.

5. Cartulario de «Sant Cugatu del Valles, ed. J. Rius i SERRA, vols. I-III (Bar-
celona 1945 -1947).

6. J. BALARI I JOVANY, Origenes hist6ricos de Cataluna (Barcelona 1899), 615.
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ELS MOMS DELS DIES DE LA SETMANA 3

sonne : it faut y voir le nom Sabado, peut-etre d'origine germanique, mais

plus probablement d'origine latine, forme sur le radical Sa.bb- de Sab-

batumn.

Segons Aebischer, doncs, els noms Sabadono i Venrella procedirien de

l'antroponfmia. No es que la cosa per ella mateixa sigui inversemblant

ni tan solament estranya,' pero el nom d'una altra vacs mencionada on el

testament d'un tal Igiga (o Igigane) que posseia terres prop d'Olerdola

ens dona una altra pista. El testament d'Igiga es del 990, prop de sei-

xanta anys anterior al de Guillem Sendred, i ens ha pervingut tambe a

traves del Cartulari de Sant Cugat (nice. 258) :

#et faciatis donare uacha r. Merchorina cum sua filia pro anima meat.

Ara, si poseur on un cert ordre els quatre noms que necessiten una

explicacio - Marzola, Mercorina, Venrella, Sabadono - es fara diffeil de

no relacionar-los amb els noms dels dies de la setmana (dies) Martis,

(dies) Mercoris, (dies) Veneris i Sabbatum. Sobre aquests noms cal for,

pero, algunes observacions ; els tres primers poden esser considerats com

a transcripcions fidels de les formes orals coetanies : Marzola suposa un

*Marteola, derivat regular de Marte(m), corn Venrella ho es de Venere(m);

Mercorina, derivat de Mercuriu(m) o, si hour ho prefereix, d'un *Mer-

core(m) extret del genitiu analogic Mercoris on dies Mercoris, no ha

d'esser necessariament considerat (a causa de la conservacio de la vocal

atona interna), en el segle x i on un nom propi, com a llatinitzacio d'una

forma mes popular. Sabadono, per contra, es una llatinitzacio i una falsa
llatinitzacio : el bou devia portar el nom de Sabadon, pero l'escriva llati-

nitzA el nom afegint una o en hoc d'una e, de la mateixa mancra que

escriu bouos i bouo. A mi almenys no em sembla dubtos que el nom es

format amb el sufix nominal -one.

Cal observar tambc quo els quatre noms que estudiem presentee su-

fixos diferents - -eolus, -%na, -ellus, -one(m) -, tots ells de gran vitalitat

en el domini del catala. La funcio especffica de tres Wells (-eolus, -ellus

i -one) es en catala la de formar diminutius. El sufix -inus forma mes aviat

noms que indiquen pertinenca. El predomini de sufixos que indiquen di-

minutius no es sorprenent, car el nom es donat a l'animal quan encara cs

7. El costum de donar noms de persona als animals no 6s cosa moderna: tant BALARI,
Origenes, 616, corn AEBISCHER, 1. c., fan referencia a un cavall anomenat Iusca/redus
mencionat en un document del Io63 (ACA, Ramon Berenguer I, num. 293): cum duabus
unciis et .1111. mancusos , quos dederat per cauallum nomine Iusca/redus. El nom lusca-
fredus 6s, com observa Aebischer, identic al de persona Wisca/redus . Ara, aquesta mena
de plasenteria em sembla que es pot produir m6s facilment en noms de cavalls ( o mules
o ases ) i gossos, que en noms de vaques i bous, animals molt menys comunicatius.

227



4 JOAN BASTARDAS

tot petit ; en aquests casos el diminutiu no deixa d'indicar en certa ma-

nera la pertinenca (cfr. el cat. setmes6 successor de setmesO.

El perqui horn dona als bovids aquests noms es una Cosa que em

sembla evident : Marzola, Mercorina, Venrella i Sabadono indiquen el dia

que s'escaigue el naixement del vedell ; aixi, el bou que porta el nom

Sabadono va neixer en dissabte; la vaca anomenada Venrella, en diven-

dres, etc.

El que no se es si aquest costum de donar als vedells aquesta classe
de noms era molt estes ni si descansava en una tradicio molt llarga.

II

ELS NOMS DELS DIES DE LA S14TMANA EN L'ANTROPONIMIA I I,LUR 1'ROPAG.1C10

A LA TOPONIMIA

1. I,'antroponim Sabbatellus el tenim solament docunlentat, en el do-

mini catala, en la forma femenina. L'any 914 quatre matrimonis, jun-

tanient amb una dona anomenada Sabatella, venen al nlonestir de Sant

Joan de les Abadesses unes terres que tenen a Vallfogona de ex colnpara-

cione uel aprisione. El diploma es original :"

sego Daniel et uxor Inea Stregoto, Prinlo et uxor mea Domenica, Ariulfo

et uxor mea Domenica, Vidales et uxor mea Domenica, Sabatella, nos simul

in unum uinditores sumus,).

Els noins es rcpeteixen ben separats en les signatures. Bc que a Sabatella

falti l'habitual indicacio de femina,9 no em senlbla dubtos que es un nom

de dona, pero Aebischer, que cita aquest document segons l'edicio que en

feu Monsalvatjc, que 1'havia datat a l'any 9o9, dona aquest Sabatella, corn

a nom d'home, cosa que causa una certa pertorbacio en l'estudi que fa del

nom.'° Altranlent es curios d'observar que, de les altres quatre dynes,

tres es diuen Domenica.

8. F. UDINA I MARTORELL, El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X,

Estudio crftico de sus fuentes ( Barcelona 1951), document 40 (ACA, Mirb, 7), pA-

gina 167.

9. No es tampoc una cosa extraordinaria que falti; cf. el doe. num. 35 del Cartulari
de Sant Cugat (any 954): ego Vlido et uxori mea Arvidio, et Teuderico et uxori mea Maria,
et Eugenia , donatores sumuc.

10. PAUL AEBISCHER , Etudes de toponymie catalane, I: Les noms de personne dams
certaines categories de moms de lieu catalans , Mem6ries de l'Institut d'Estudis Catalans:
Secci6 Filoldgica*, vol. 1, fasc. 3 (Barcelona 1928), 152.
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ELS NOMS DELS DIES DE LA SETMANA 5

El mateix Aebischer assenyala una altra dona anomenada Sabadella a
l'any 992, en el terme del castell de Montagut, a Valldossera : II

set affrontat ipsa terra cum ipsa turre ... de meridie in terra Sabadella
femina+.

Aquests son els dos {tnics exemples que l'any 1928, despres d'una
recerca molt extensa , pogue donar el Prof. Aebischer en el seu magistral
estudi sobre la toponimia catalana , que forma epoca en els metodes d'in-
vestigacio de toponims. Des de llavors hom ha anat publicant colleccions
diplomatiques amb bons fndexs ; gracies a 1'amabilitat del Prof. F. Udina
he pogut consultar l'fndex d'antroponims, ja enllestit, pero inedit, del
cartulari de Sant Cugat. Coneixem el nom de milers de persones que vivien
en els segles ix a xi a la zona del domini linguistic catal a. No he trobat
cap altre exemple ni de Sabbatellus ni de Sabbatella. Tanmateix, les dues
dones del segle x que porten el nom de Sabatella (-delta) son suficients
per a confirmar, si cal, que Sabbatellus es un antroponim. Ara, al segle x,
es ja un antroponim en decadencia, pero en temps mes remots havia estat
sens dubte molt mes abundant, com ho demostra la toponimia.

En primer floc hi ha el toponim Collsabadell, en el municipi de Llinars

del Valles, ja mencionat en un precepte del rei Caries del 862 (in ipso collo

de Sabadel) ;12 despres a 1'any 998 (does. 331 i 337 del Cartulari de Sant

Cugat : ultra Collura de Sabbatello vetulo i ultra colum de Sabbadello) ;

els exemples que d'aquest toponim dona Aebischer" son ja dels segles xi

i x11 i corresponen a documents dels anys 1039 (colle de Sabadello), 1047

(collum de Sabatellum), 1067 (collem de Sabatelli), 1102 (collo Sabatelli)

i 1125 (collis de Sabadel).

Hi ha encara altres toponims procedents de Sabbatellus. Es notable

per la seva antiguitat un 11oc anomenat Sabadell, mencionat en una Carta de

donacio que l'any 978 feu el comte-bisbe Alit-6 al monestir de Sant Pere

de Besalit : 14

aalodem que dicunt Ortonos ... qui affrontat ... de nieridie ... in terlnino
de Sabadello et de occiduo in ipsa serra que dicunt Vulture mortuo, de
parte uero circii in terlninio de Iuuinianov.

ii. Editat ara per F . UDINA I MARTORELL , El rtLlibre Blanche de Santas Creus
(Barcelona 1947), doe. 3, pag. 3.

12. RAMON D 'ABADAL I DE VINYALS, Catalunya carolingia , IIj2 (Barcelona 1952),

358. ,c

13. P. AEBISCHER, Etudes, 132.

14. J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias /d. e Espana, XV (Madrid 1851),
ap. xxv , pig. 257; ja mencionat per AEBISCHER , Eludes, 152. El lloc anomenat
Iuuiniano deu correspondre a factual Juinyd ( o Junyd), llogaret agregat al municipi
de la Parrbquia de Besahi . Orionos es , segons Balari , Origenes , 207, Ortds de Serinya.
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6 JOAN BASTARDAS

Despres hi ha el nom de la ciutat del Valles Oriental Sabadell, documentat

bastant mes tard (anys 1024, 1III, 1140).15

Sobre l'origen d'aquests toponims cal repetir el que deia Acbischer

1'any 1928 : uDans Coll Sabadell it y a tout lieu de croire, vu le mode do

formation du mot, quo le second terme est un nom de personne ; et Saba-

dell s'cxplique par un nom de personne aussin.16

Si calia, hi ha encara una altra prova que el toponim prove de l'antro-

ponim : coil ja observe Balari," el toponim Sabbatellus es troba tambe on

altres Hoes: a Asturics i a Galicia ; el Prof. Piel1e ens en dona la Vista

completa : Sabadelhe (dues ufreguerias)) a Guarda), Sabadelle (quatre flocs

a largo i un a Orense), Sabadille (un a Oviedo), Sabadel (dos a Oviedo).

Un total de deu toponims. La forma d'aquests toponims indica que proce-

deixen d'un genitiu Sabbatelli, cosa propia de toponims que deriven del

nom del posseidor o repoblador do la terra. Aixo ens dona tambe un indici

sobre l'antiguitat de l'antroponim Sabbatellus : tot plegat fa 1'efecte d'un

nom de persona forca estes per tota la peninsula i potser mes enlla,"

abans de la fraginentacib quo la invasib crab, o, millor, la rcaccio cristiana,

havia de promoure en molts aspectes. En el segle viii el nom devia esser

forca frequent. Despres devia anar fent-se mes rar, perque el dissabte

havia deixat d'esser considerat coin un dia especialment ventur6s o sant,

o simplement perque cl nom havia passat do moda. Pero abans de desapa-

reixer com a antroponim, alguns repobladors anomenats Sabbatellus devien

leaver donat slur none a cases i terres que adquirien.

2. Del tot parallel a Sabbatellus es Vcnrcllus, pero la cronologia es

diferent. Venrellus cs un nom nlcs recent, o almenys la seva expansi()

es mes recent. El trobo ja on unes declaracions testificals2° referents al

monestir d'Eixalada, del 879:

reet nomina testium hec suet: Aldinus, Odinus, Bisio, Benrellus, Sion,
Iustus...n;

el fenleni Venrella es troba on una venda d'una terra a Palleja" (pergarni

original) del 915:

oego Moregado

f

et uxor mea Venrela uinditores tibi, Suniario comite».

15. AEBISCHER, Etudes, 152.

16. AEBISCHER, Etudes, 152.
17. BALARI, Origenes, 207-208.

18. J. Al. PIEL, Nomes de opossessores* latino - cristaos na toponimia asturo-galego-
portuguesa, (Bibloss, XXIII (1947), 360.

19. AEBISCHER, Etudes, 153, assenyala un Sabadel en el departament de Lot.
20. Publicades per RAMON D'ABADAL I DE VINYALS, Eixalada-Cuixd, AMo, VIII

(Montserrat 1954), aP• 59, pags. 16o i 161.

21. Publicat per F. UDINA I MARTORELL, El Archivo Condal, doc. 47, pig. 175.
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8 JOAN BASTARDAS

de donar als infants el nom de Venrellus. Despres aquest costum can verti-

calment i el nom torna a esdevenir esporadic.

La frequencia del nom Venrel on el segle x, quan la repoblacio i

1'explotaci6 agricola de noves terres a la Catalunya Vella no havia acabat,

ni de molt, i a penes s'iniciava a les Marques, forcosament havia de deter-

minar que un gran nombre do nous establiments agricoles portessin el nom
del seu primer proprietari o posseidor. No se quina es la quantitat de
cases do camp que porten actualment el nom de Vendrell ni 1'area quo

ocupen ; el Mas Vendrell de Caldes de Montbui cs ja documentat a

l'any I122.21 1';s a traves de les cases do camp i no a travcs do pares a fills

quo s'han pogut conservar els antics antroponims del segle x. is el nom

do la casa que ha proporcionat als sews habitants els cognoms, cosa ben
sabuda i natural , pero sovint oblidada. El quo si que sc, coin sap tothom,

es que el cognom Vendrell fs molt abundant a la comarca do Barcelona.

Coin a nom do poblacio derivat de Venrellus hi ha solament la Vila

del Vendrell, al Baix Penedos. I,es niencions mes antigues quo en tine son

del segle x1: document niim• 545 del Cartulari de Sant Cugat, any 1037:

uterminum de Kastelet per ipsum stagni qui dicunt Kaldarii siue ipsum
reger qui est ante Venrel sive ante turrem s. Oliuea.

Despres surt on un altre document (Sant Cugat, nitro. 571) del 1044 i

on tin pergami do 1'Arxiu Comtal (ACA, Ranson Berenguer I, niun. 486)2'

de 1'any 1076:

asunt ... uniuersa hoc [Castrusn Kastellet] in ipsa Marcha, in Penitense ..
Terminantur ... a parte orientali in termino Castri Olerdule, a meridiatta
in marinis litoribus, ab occidua in Venrello et in castro Sancte Oliue, a
circea in castro de Bagnariies et in terminis Kastri Vetuli.u

Quo el toponim Vendrell descansa on 1'antrop6nim del segie x Venrellus,

coin el toponim Sabadell descansa on 1'antrop6nim Sabbatellus, dcspres

de tants treballs d'Aebischer, Piel, Badia, Coromines i d'altres, quo Posen

en relacio els toponims actuals amb els noms quo portaven els primitius

posseidors de la terra, no pot semblar cosa dubtosa.

tQuan vivia la persona quo dona el seu nom al nucli do 1)ol)laci6 0

predi anomenat Venrel l'any 1037? f,,s cosa que fa de mal conjecturer. Si

es tracta d'un repoblador procedent del nord, cosa versemblant, peril no

segura, perque el nom potser era tantbc mossarab, no podricin anar gaire

24. ENRIC AIOREU-REV, La rodalia de Caldes de Alontbui (Barcelona 1962, 232).
25. Publicat per F. MIQUEL i ROSELL, Liber Feudorum Maior, 11 (Barcelona 1945),

doc. 311, pig. 335.
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ELS NOMS DELS DIES DE LA SETMANA 9

mes enlla del final del segle x o principi de l'xz, sobretot quan en els

documents, forca nombrosos, dels primers anys del segle xz referents

a la repoblacio del territori (Santa Oliva, Banyeres, Castellvf, Tomavf,

Calders, Albinyana, Domenys, etc.) mai no surt mencionat el Vendrell.'"

Jo diria que el toponim no es encara millenari.

Cal dir, be que sigui solament a manera de curiositat, que Punic perso-

natge de la segona meitat del segle xii, en el Cartulari de Sant Cugat, que

porta el nom de Vendrell, es un propietari dell voltants del Vendrell:

anys 1166 (does. num. 1056 i 1057) i 1171 (document num. 1077) ; aquest

darrer document es una permuta amb 1'abat de Sant Cugat :

"ego Venrellus et coniux mea Ermessendis excamiamus ... cum consilio et
uoluntate seniori meo Petri. S. O1iue ... alaudium quod habemus ... in
kastro s. Oliue ... et hoc facimus propter alaudium ... quod uos nobis
excamiatis in ... castro S. Vincencic

t 1~s la terra qui ha donat el nom a aquest home o es un descendent
del repoblador qui dons el seu nom al Vendrell? Sigui com sigui, es ja
un nom que to un suport en el toponim . Cap al final del segle xIz la topo-
nfmia comenca a proporcionar antroponims.

Pel que fa a 1'origen de l'antroponim Venrellus , es, com conjecturava

Aebischer , amb molter reserves, 27 un diminutiu de Venus. Ara, el parentiu
entre Venrellus i Venus es un parentiu molt llunya . Entremig hi ha el
nom del dia de la setmana (dies) Veneris, com ho demostra el parallelisms
amb Sabadell i 1'existencia d'una vaca anomenada Venrella al costat d'un
bou anomenat Sa'Iadono en 1047. No cal veure-hi tampoc cap reminis-
ccCncia pagana . La Iluita que, encara en el segle vi, 1'Esglesia havia sos-
tingut contra 1'us de noms pagans per a designar els dies de la setmana, en
cis segles ix i x no tenia ja cap mena de sentit : si als infants nascuts
en divendres cls era imposat el nom de Venrellus en els segles ix i x era
mes aviat per raons de caracter religibs ; el divendres, dia de penitencia
i de dejuni , havia estat santificat per la mort del Crist. Entre els musul-
mans era el dia sant . No cal oblidar , tanmateix, que l'antroponfmia ve
determinada per la moda , i que encara ara alguns dies de la setmana

26. La histbria de la repoblacio del Baix Penedos, iniciada i abandonada mes d'una
vegada, os complicada, perb molt interessant; es pot seguir bastant be en els documents
del Cartulari de Sant Cugat; en diu alguna cosa S. SOBREQuEs, Els grans comtes de Bar-
celona (Barcelona ig6i), 23 ss. La identificaci6 que fa del Domabuis o Thomabuis dels
documents amb ]'actual Vendrell es errbnia.

27. Les reserves que fa el Prof. Aebischer, malgrat la transparoncia del nom, son
naturals, perque seria veritablement sorprenent la formaci6 d'un diminutiu de Venus
en els segles ix i x. Perb aquesta dificultat desapareix si partirn, no del nom de la dea,
sin6 del nom del dia de la setmana.
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10 JOAN BASTARDAS

tenen un cert encis especial que no tenen els altres ; hi ha tamb( supers-

ticions relacionades amb els dies de la setmana.28

Pel que fa al hoc d'origen de 1'antrop6nim Vendrell, sembla que es
tracta, corn Sabadell, de noms hispans ; tamb( hi ha un cert parallelisme
entre cis antroponims Vendrell i Borrell ; Barrell coin Vendrell, es sobretot
popular en la segona meitat del segle x ; es format amb el mateix sufix
es tamb( d'origen hispa (mossarab Buriel)28 i es encara un nom motivat per
una circumstancia en el nou nat, car Borrellus, del llati burrus, vol dir
`que to la pell rosada'.

La relacio entre els antroponims Sabadell i Vendrell i els dies de la
setmana Sabbatum i dies Veneris ha estat, al met. judici, ben vista en
la nota ctimologica al mot Sabadell en el DCVB que din :

eS'ha discutit si el topdnim Sabadell provindria del fet de celebrar-s'hi
antigament el mercat en dissabte, peril sembla mes probable que el topi nim
vingui d'un Sabbatellum usat corn a nom personal. Aquest us apareix docu-
mentadissim en l'alta edat mitjana: Sauesello (a. 955), Sabadello (a. 978),
Sabatellum (a. 1024), Sabbatelli (a. 1140), etc. Tambe apareix la forma
femenina Sabatella coin a nom personal de dona (a. 985). L'us de derivats
de noms dels dies de la setmana corn a noms personals es troba en els
cognoms Llunell (de Lunae = dilluns), Jovell (de Louis = dijous), Vendrell
(de Veneris = divendres), etc.*

Aquesta nota no to altre defecte que la seva redaccio precipitada :

Sauesello (o Sauezcllus) es tin antroponim ben documentat en el segle x,

pero no to res a veure amb Sabadell ni amb Sabbatum; el Sabadello

de 978, conn hem vist, es un topdnim, i tambe ho son els dels anys 1024

i 1140 (Sabadell, del Valles Oriental). El cognom Llunell deu venir del

topdnim occita Lunel ; Jove Ii es diminutiu de Jou (de iugum) i corn a nom

de coil de muntanya30 el tenim ja ben documentat des del segle rx ; moltes

cases de camp, situades en petits coils, devien portar aquest nom. Per a

acceptar que Jovell es un derivat de Louis (= dijous) caldria docu-

nlentar-ho be corn a antroponim en el segle x o xi. Pero la doctrina que

cont6 aquesta nota es encertada : Sabadell Cs un antroponim que cal

relacionar amb Sabbatum, i Vendrell Cs tambe un antroponin que cal rela-

cionar amb (dies) Veneris. Aixo no obstant, la teoria sostinguda en aquesta

nota ha caigut tant en el buit, que fou oblidada pel mateix DCVB quan

li toca de fer la nota etimologiea a Vendrell.

28. L'antropbnim Vendrell es el corresponent semantic catala dels patronimics ft.

Vendries, ang]. Friday, alem. Freitag, neerl. Vreydagh i dels noms de pila femenins rus
Prask6v'ja, serbo-croata Paraskeva, rom. Paraschiva. Tanmateix la cronologia d'aquests
noms deu Esser molt diversa. Perb resulta evident que el divendres tb alguna cosa que
no tenen els altres dies de la setmana.

29. Vegeu J. COROMINAS, DCELC, I, pag. 494 a, 59-60 ( s. v. borracho).
30. Vegeu GMLC, fasc. 5 (Barcelona 1969), s. vv. collis i collum.
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Trobem tamb6 un Lunare en un document barceloni del 963 (terra
que fuit de Lunare).

5. Aixi mateix es documentat un Mercurinus (any 981, doe. 141 de
la publicaci6 del Cartulari de Sant Cugat, peril d'una altra font) que pot
Esser un antroponim antiquissim i sense relaci6 amb el dia de la setmana
dimecres, i un Merquorale (any 917, doe. 9 del Cartulari de Sant Cugat)
que pot tenir tamb6 un altre origen.

6. Finalment, hi ha 1'antrop6nim Dominicus, Dominica, ja docu-
mentat al final del segle v, que es molt frequent en el domini catald des
del segle ix. Dominicus significa `que pertany al Senyor' ; ara, si aquest
nom era posat preferentment als infants nascuts on Diumenge 6s cosa ver-
semblant, pero no demostrable.
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