AIADES, AIATS
assenyalar-hi les possibilitats, delimitades per la ma- repetida entre yll, Il i y o i.
teixa repetido en totes aquelles zones, pels details
La conclusió fonètica és que en tota aquesta agrade la forma que hi revesteix i de la mena de llocs que pació de noms tenim la complexa yl o II ultra-palatal,
hi designa; i per indicar-hi una filiado ben raonable. no pas una -j- originària; que en cat. hauria hagut de
El muntanyenc o geògraf del cat. central pensa so- 5 donar -/'- (-z-), tant a la zona Vic-Ripoll com en el Vabretot en la gran mola á'ayáts voltada de cingles, al
Hespir.
N. de Vie i de Roda, entre els vessants del Ter i els d d
En aquella tenim altres aparicions d'aquest topòFluvià. Però el nom no li ve d'aquesta mola inculta,
nim. Pia de les syádss dins la Serra d'Alpens-Matamaque no interessa al pagès, el magne autor de la topola, arran ja d d Lluçanès, immédiat O. de Puig-Cornanímia (com sol passar en tots d s sistemes muntanyo- io dó, entre aquest i Coll de Soler (1954, LI xii, 171).
sos) sino de les terres cultivables de l'important Mas
També encara en te. de Les Llosses, però molt més al
d'Aiats que hi ha al peu (1924, 1954).
N. (una dotzena de k., amb fondes valls entremig), el
La forma masculina apareix també antigament en
Coli d'^yáchs, al N. de St. Esteve de Vallespirans
el NL vallespirenc que detallaré després, «bayns de
(L1 x n , 168); i crec recordar-ne un altre més al S. de
Ayats» que Ponsich (Top., 84) troba l'any 1340; i pot- 15 tots dos (cap a Oris?, no comprovable).
ser també més ambiguament, essent forma llatinitzada,
En fi a Bna. i tot hi havia hagut d carrer de l'Alla«villare de Ayatis» que Alart en VInvLC registra en
da (on vi via d majorai dels forners, Maldà, C. Sastre
docs, de 1327 i 1340.
n , 79). Vali d'Aylades, a. 1340, te. Mora (Cp. EntenEs tracta d d nom antic de la vali a l'O. de Prats
ça, 28r).
de Molió després coneguda per La Presta, amb d fa- 20 De què és dérivât tot això?, no és pas ciar (però sí
mós balneari; nom modem degut a una familia Preste
que és impossible i ridicul que vingui del francés les
de grossos propietaris que hi consta bé des d d S, xvi
allées, com em digue mant instituteur francés). El pri(i potser ja abans). De tota manera és probable que
mer antuvi de l'erudit dutadà fou creure que no podia
sota aquella terminado llatinitzada ja sTiagi d'entenser-ho del nom del bulb, 1 'all hortícola. A mesura que
dre la forma femenina Aiades, Ayll-, que és la que apa- 25 avançava en l'acoblament de la toponimia rural, he
reix inequívoca a les altres mencions.
vist que no era tan difícil de suposar-ho. Sovint d s
Car Alart, en d seu precios InvLC, recollia ja «in
deriváis d'ALLiUM (cat. ant. ayl, cat. or. i b d . ái) apavillari de Çes Ayllades» d'un doc. de 1264, «as Ayareixen lluny de les planes cultivades.
des» en un de 1327 i «les Allades» el 1419. Ponsich hi
Un altre paratge de nom semblant a l'alta Cerdanya,
afegeix encara Les Allades en els anys 1359,1417,1576 30 serres amunt d'Er, prop de Corrubi (d'on davalía la
i 1716. El que veig en el llibre Roig de Prats de
Canal de l'Hort) (xxin, 18.1, 18.2). Puig dels Alls
Molió (1643) és també Les Allades, amb data de 1595
{daz ais), a l'escarida costa NO. d'Eivissa. Collet dels
0 bé ja combinat amb Presta a. 1443 (f° 152v°). Que
Ails vora La Llècua a la part més apartada i deserta
s'aplicava no sols a l'actual indret de La Presta sino a
d d vast terme de Morella (xxvii, 186.19). La Cova
un paratge extens ho veiem pel context que dona Alart 35 dds Tres Alls en el Priorat, dalt del Molar (xm, 47.5).
en un altre article: «quandam mesoveriam ad villare
I així com véiem aquell Aiader, en el Maestrat trobem
de Ayatis» (1327); i pel fet eloqiient que se'n devia
un Mas de l'Aller (lalé) dalt de Cervera (xxvin, 122.
haver format un adj. gentilici Aiader, que quedà per a
24); més a muntanya dins aquell extens terme anotava
uns collets de muntanya pels quais es baixava a aquejo un Mas de l'Attero d'aire més mossàrab, x x v i i i ,
ila vali. El Llibre Roig, cgpiat del perdut Llibre Verd 40 120.4 (el que Ì'IGC situa a OCK X 25')- Portai de l'ade 1305, troba així descrita la ratlla d'afrontació de la
léro a les valls de Segó (dins el poblé de Faura, xxx,
valí de Prats, després de Perafeu (petra fócis), se14.22).
guint d'O. a E.: «versus bacum ad collum i n f e r i u s
En fi no ho prenguéssim per creacions recents, puix
d'En Ajader, et in capite superiori de Rocha Longa
Sant Cebrià dels Alls és un poblet de muntanya del
---» (f° 80v°); encara ho vaig trobar viu, com nom de & Baix Empordà; documentât S. Cipr. de Alios a. 1064,
partida i collada I 3pdé, prop d d s Banys de La PrèsS. C. de Aliéis 1362 (Alsius), Sent Sebrià des Ays
ta, la Farga i d s Cingles de Rocallonga (1959, xxiv,
1359 (C0D0ACA x n , 96). S. C. dslz Ms va oir Casac.
83.9).
a la Bisbal (1920); a mi, a Calonge, S. C. ddz óis (tot
Però en tot piegai, és y o II? Car d dial, rossellonès
reconeixent que és més corrent dir-ne Camós o S. C.
manté ben séparais els dos sons. Però a la próxima 50 ras i curt, xxxx, 199).
vali de Molió, del vessant camprodoní (justament la
¿Com tants d'ails, lluny de les planes horticoles, en
que ha prestat el nom determinatiu de Prats) ja hi ha
terres altes o poc fèrtils? Però és que també hi ha una
la y com a représentant de l'antic matís «yl» de la lamena d'aHiàcies silvestres que es fan fins en d s altísteral més palatalitzada (EntreDL 1, 17ss., 1, 61 etc.).
sims Pirineus de la Vali de Boi, on els diuen Mes, gi1 antigament això sliavia estés, en forma més o menys 55 rant-ho en femení; retiren més aviat a les cebes, però
general, a la mateixa vali de Prats de Molió (n'aplego
en fan molt de cas els pastors, com el que m'informaproves toponimiques s. v. Teiet = Tellet; damunt la
va (c. 1960). El mapa de 1976 p. p. el Conseil d'AnPresta mateix hi ha d «Sola dal mutunçris»)-, i els tesdorrà hi assenyala la Costa de les Gran-d'alies ( < grans
timonis d d nom en qüestió, que he detallat supra, en
d'—) pu j ant al Port d'Envalira i al Pas de la Cadonen doqüent testimoni, amb llur intermitènda tan 60 s a . I sembla ser la mateixa planta, o molt anàlo-

