FAIG
para la valí de la Muga de la valí de Ribelles (cf. Cesar A. Torras, Vallespir, p. 73).

Noms formats per sufixació.
El derivat normal en catalá per designar el bosc de
faig és fageda. A la valí de la Nog. Ribagor^ana pero,
Noms que provenen del seu femení FAGÉA.
hi trobem una forma que difereix en fonética i morNo podem descartar que entre els noms que aple- * fologia: fatada. Al tres designacions coHectives, com
guem tot seguit hi hagi algún cas de faja referit al Faiet, Faiera, Fajosa, són ja esporádiques i resten vives
fruit del faig, és a dir la BACA FAGÉA del llatí. Malgrat tan sois en la toponimia.
tot, creiem que en la major part deis casos és més
Fatada, Serrat de la
En el terme de Barruera,
normal partir d'una expressió com SILVA FAGÉA que Alta Ribagor?a (Coromines, Ll. XIII, 164).
ha servit per a designar el bosc de faig a casa nostra 10
La Faiada de Malpás. A l'Alta Ribagor^a, en la seri també en altres regions de la Romanía. I així, La
ralada que separa la valí de Viu de Llevata de la d'AuFaja té abundants homónims a l'altra banda del Pi- let i Casterner de les Olles. Aquest i els dos noms
rineu: La Fage (Amé, Dict. Topogr. du Cantal, p. 30), següents semblen referir-se al mateix bosc, que rep
i molts llocs anomenats La Faja i La Fajóle a l'Arieja noms diferents —Faiada del Mas de Trepadús, Faiada
(Viteau, § 225). També a Astúries La Faya (Mieres, 15 de Montiberri— segons les zones per on s'estén.
Siero, Nava), La Faya los Llobos (Laviana), La Faya
La Faiada. Nom d'una partida en el terme de l'antic
Verda (Mieres), La Fayona (Tineo), Les Fayes (Lan- llogaret de Montiberri, al Sud del Pont de Suert (Algreo), Faes (Siero).
ta Ribagorga).
La Faia. Despoblat en el terme de Bagá, Berguedá
La Faiada del Mas. Bosc de faigs pertanyent al gran
(cf. Serra i Vilaró, Les baronies de Pinos i Mataplana, 20 Mas de Trepadús, al SSE. del Pont de Suert, entre
34). En el castell de la Faia hi ha la capella de Sta. Ma- Malpás i Montiberri. El mas está actualment desharía Magdalena, en la qual prestava servitud el donzell bitat, pero es pot veure encara uns metres per sobre
Guillem d'Espaseny. El 1288 era sufragánia de la par- del nivell de l'aigua de l'embassament d'Escales, en
róquia de Sant Martí del Puig. L'área de ge > i es re- la solana que mira cap a Casterner de les Olles. Pron.
dueix avui a la zona Ribagor^a-Pallars, pero antiga-25 pop.-, faiádp del más (Terrado, 1984).
ment la zona de «i» no tornada «/» arribava per orient
Faiada, Bosc de la
En el terme de l'antic llogafins al Berguedá. En el S. XIII escrivien ja indistinta- ret d'Aulás (Pallars Jussá), avui deshabitat,
ment Fagia i Faia. Un «frater Berengarius de Fagia»
La Faiada d'Esplugafreda. Indret sota la carena que
servia de testimoni a Bagá l'any 1344 (Serra, p. 314).
separa la Conca de Tremp de la Terreta, a la valí del
Fages, Bosc de les. Obaga a les Masies de Sant Pere 3 0 Noguera Ribagorfana. Coromines va recollir el nom
de Torelló, Osona (cf. Ene. Caí., s. v.).
a Gurp (Ll. XVIII, 91.12), un llogaret limítrof, si bé
La Faja. Nom d'una comarcada que compren una ja de la banda del Noguera Pallaresa. Nosaltres ja no
collada, una ribera, una casa de pagés i una font, a la l'hem pogut constatar. El lloc d'Esplugafreda, avui despartió entre les comarques d'Osona i d'Olot, no gaire poblat, es troba en una de les obagues més fresques
lluny de Sant Pere de Falgars. El Coll de la Faja, a d e la Terreta i no és d'estranyar que hagi pogut haver1150 m. d'altitud, es troba a l'extrem occidental de hi un bosc de faigs.
la Creu del Rabadá i vessa aigües a migjorn cap a la
Ribera de la Faja, afluent del Fluviá. Seguint el camí
Del més usual fageda, donarem tan sois alguns exemcap a ponent es troba una casa de pagés anomenada pies, sense pretensions d'exhaustivitat.
La Faja i poc després la Font de la Faja. César A. Tor- 4 0
La Fageda. Antiga casa de pagés prop de Cerqueda,
ras, de qui obtenim aqüestes dades, aclareix que «a a la Valí de Ribes (cf. César A. Torras, Valí de Ribes,
la dreta del coll, entre pasturatges, s'hi aixequen un p. 203).
corpulent faig i un gros auró» (Comarca d'Olot, p. 16).
La Fagedica. Antiga fageda a la Garrotxa, poc més
La Faja. Prop de Ciuret (te. de Vidrá), a la comar- enllá de Sant Miquel d'en Bas, seguint l'antic camí
ca d'Osona, pero ja prop de la carena que marca la 4 * que anava peí Coll de Faja cap a Torelló: «El camí
partió amb la zona d'Olot.
s'enfila peí recte i pedregós davallant de la Fatgedica,
Faja, la Font
En el terme de Batet, Garrotxa, bosc tallat, del qual resten sois plan?ons i algún arbre
a 8 k. d'Olot. Es troba en una clariana, al bell mig esbarriat» (cf. César A. Torras, Comarca d'Olot, p.
d'una fageda. Faja conserva aquí encara la fundó ad- 164). Com és ben sabut, l'ús del diminutiu en -ic és un
jectiva del llatí FAGÉA.
50 deis trets més característics del parlar d'una zona que
Les Fages. Ve'inat de cases escampades agregat a ve a coincidir amb el bisbat de Girona. És freqüent
Santa Pau (Comarca d'Olot).
amb noms personáis com Manelic, amb adjectius com
La Faja. Masia en el terme de Sant Aniol de Fines- pobric i també amb substantius comuns com aquest
tres (Coromines, Ll. XLIV, 98).
fagedica.
SAFA JA, SANT QUIRZE
Poblé de ~ l'alt V a - «
La Fageda Fosca. En el faldar del Puigsallan^a, sollés. Es tracta evidentment de IPSA FAGEA equivalent
ta la collada del Grau, entre el terme de Santa Pau i
al catalá La Faja, amb l'article salat femení que la to- el de St. Aniol de Finestres (cf. César A. Torras, Garponímia testimonia fins i tot a les Garrigues i a la rotxa, p. 118).
Ribagorga: Sarroca, Sapeira, Soliva.
La Fageda d'En Jordá. Conegut bosc de faigs can6 0 tat per Maragall: «Si vas pels volts d'Olot, amunt del

