DOALBA, COMA DE ~
na avançadeta de la seva àrea fins al Sud de València:
ha donat molts NPP (Hess, 36a).
de l'Avene Donzella, on brolla una gran naixor d'aigua,
a les serres de Valldigna, veg. nota a l'art. Pismola;
segurament d'un dim. DOC-ELLA i també ací alterat per DOLÇ, DOLÇA
una contaminado o etim. pop., com escau als topònims 5
quan apareixen en un ambient insòlit.
El fet que en llatí DULCÍS era la forma femenina de
l'adjectiu (no sols la masculina), explica la forma dolç
dels NLL següents:
DOALBA, Coma de ~
Ribadolç, partida del terme de Calassanç (Baixa Riw bagorça) (XLIX, 9).
Antic nom de la Coma de Fontlleiera < FONTE LACAiguadolç, partida del terme de Port de la Selva
TARIA, situada a Tregurà, terme de Vilallonga de Ter
(Alt Empordà).
(Ripollès).
Comadolç, Cornado, vegeu s.v.
DOC. ANT.: in combis de Granoylariis et de Doalba 1305, et cumbarutn de Granoyés et de Doalba 1414 U
També n'hi ha de més modems, amb el femeni dol(Amigó, Top. de Vilallonga de Ter, 349).
ça del català actual.
ETIM. Com suggereix JCor. (EntreDL il, 110-11 i
Dolça, NP femení medieval: «io na Dolga dels MarDECat ni, 108^3-7, s.v. deu), es tracta d'una combi- çels --- io Dolça --- S ig. na Dolça» a. 1290 (MDuque,
nació de dou < DOCE, forma antiga de deu 'naixement
Ovarra, p. 186.2.3). Na Dolça mare de Ramon Berend'aigua, indret on brolla una font', la quai s'ha con- 20 guer iv (cf. DECat m , 162^3-4.25-26).
servat en aquesta comarca (cf. les Dous d'Abella), i
Collet de la Dolça, immediatament a l'O. del poblé
del mot alba < ALBA 'blanca', per tant, 'deu blanque- de Rossell (Baix Maestrat) (xxvn, 114.21).
jant'. Cf. la Dou de Fontalba a Queralbs. El desenvoLa Font Dolça, te. de Rodés (Confient) (xxvi,
lupament fonètic de DOCE-ALBA ha estât Dóz{e)-álba >
203.9).
Dódálba > Doàlba (Duálbd). Essent en posició atona V
Molts masculins:
no hi ha el canvi de óu en eu, propi només de les silEl Moli Dolç, partida del terme de Vilafranca del
labes toniques: VOCE > ant. vou > veu, CRUCE > ant. Maestrat (Alt Maestrat) (xxix, 43.6).
crou > creu, veg. LLeuresC, 251. Ph. R.
Maset de Dolç, partida del terme de Forcali (Ports
de Morella) (xxvn, 195.25; 197.10).
El DOB
Cases d'En Dolç, veïnadet a la sorrida S. de VilaTorrent a la ratlla entre Tregurà i Setcases (Vali de nova d'Alcolea (Alt Maestrat) (xxvin, 169.4.16).
Camprodon, Ripollès), afluent de la dreta del Ter. El
Casa (de)l Dolç, casa del terme de Petrer (Vails del
nom també s'aplica al serrât adjacent.
Vinalopó) (xxxvi, 38.4).
PRON. MOD.: dóp i dçp, oït per Ramon Amigó
Casa del Dolç, casa del terme d'Agost (Alacanti)
a diversos pastors i masovers de la rodalia immediata.55 (xxxvi, 47.2).
DOC. ANT. Lo Canal del Dob, al torrent dit Dob,
Es Dolç, caleta del terme d'Alcúdia (Mallorca) (XL,
en un pergami de masia datat l'any 1684. Lo Torrent
75.17; Mapa Mascaró 7C4).
del Dob en un capbreu de 1568.
Can Dolç, casa del terme de Marratxí (Mallorca), al
ETIM. Vaig suggerir en EntreDL n, 76-77, que vin- trifini amb Santa Maria i Bunyola (XL, 912).
gui d'una base pre-romana DUBBO- resultant d'assimi-40
Dolcet, NP documentât l'any 1511: Dolcet Sala,
lació del cèltic DÙBNO-: que en aquesta forma o en donzell (Quadrado, Forenses y Ciudadanos, p. 354).
l'assimilada DUMNO- està molt documentada en inscripcions i en NPP de les dues GàHies i les liles BritàniCingles de la Dolceia (oït dulsçya per JCor. a Sant
ques (veg. allí el detall dels testimonis) i és dérivât Aniol, el lO-iv-1962), damunt i a l'Oest del Santuari
en -NO- de l'arrel DUB- de L'indoeuropeu, amplificada 4 5 de Sant Aniol d'Aguja (Garrotxa). Sembla una antíamb -NO- en l'eslau d{u)no 'fons, fondai'.
frasi dels cingles de la Male{s)a. Cert que tots els cingles són sempre male se s, però el nom es deu haver
Dódüa, V. Vilardòdila
format per contrast amb uns cingles veins pitjors, seDoi, V. Dui
gons la considerado popular. Aixi com hi ha els Cin5 0 gles de la Male a la Vali de Ribes i Malea en el MaesEl DOIX
trat {DECat v, 380*30 ss.): ací -ea > -eia. J. F. C.
Mas del Doix, dd terme de Poboleda (Priorat) (xin,
54.11).
ETIM. Possiblement dérivât del NP aràbic Düwís,
DOLDELLOPS
usual a Algèria (GGAlg.), de l'arrel dus 'trepitjar' molt 55
productiva en NPP: Düwísa, Duwtsi, Düwas (ibid, i
Llogaret antic, abans granja, que pertanyia al moHess, 24), amb el retrocés d'accent que és normal en nestir de Poblet.
àrab vulgar quan la síHaba penúltima és llarga: d'on
DOC. ANT.: locum qui vocatur Dol de Lop qui est
El-Dúis > Dúix > Doix. La ^ que justificaría la o ca- in territorio Terragonensi 1155 {Cart. Poblet, 149);
talana, potser per influèneia de l'arrel dui que també 60 grangiam de Dolore Luporum 1183 (id., 14).

