FONTCALDA
Les Escaldes per Casac., 1925, que ens en deixà croBELLA a l'extrem E. del Priorat, entre Pradell de la
quis (n.° 8); amb el r'tu de Fontaneda, afl. dr. de la VaTeixeta i la Mola de Colldejou. El determinatiu és
lira, que desaigua entre les bordes de Juverri i St. Jupoc viu: el nom popular és merament la tôra: Falset
lià (G)'97 X (G)'17; i, al capdavall, lo conreu de F.,
i Vinebre, Casac., 1920; id. a Poboleda, 1933, a Mari 3 bordes o cases de F., situades entre el Suké i Moiçà i Falset, 1936 (XII, 1-14), i a Colldejou 1955 (xv,
xella, d'una banda, i de l'altra mosês i el Bosc del ku14), de manera que el gentilici és torrans (Falset).
sçl; també el Solà de F., amb un grup de 3 cases (croForçant els inf. a dir el determ., pronunciaren de fonquis 9); mirant des d'Arcavell, anoto 1936 (XIII, 119):
tavela (Falset), de fontaubéla (a Marçà). El segell ja
funtanéda a l'altra banda de la Moixella.
antic del mun. (S. xvm?) porta Torre de Fontaubella
MENCIONS ANT. S. x? (orig. perdut, segons cô- io (GGC, p. 438). No figura en el cens de 1359. Perquè
pia notarial de 1456, de l'arx. de Sols, on en vaig pena l'E. Mj. fou només orônim. Aixi: «serra de Fonte
dre nota): «--- Tubice --- in par. Lorie, afr. i in --Albella» afr. O. d'un lloc del Camp Tarr., continuacio
Moxela, vel villa q. v. Fontaneda --- Exovallo --- Rivo
de les Roques de Llaberia. I després Fontalbella, en
Nigro — Olouesa — Reb --- Moxela» (Cart. Tavèrnocontext anàleg, c. l'a. 1195 (Font Rius, C. d. p., § 138,
les; en Baraut, Cart. And. il, 27); 1176: Fontaneda W pp. 197.6 i 277.8).
cit. junt amb St. Julià de Loria (Valls Tab., Priv. And.
395); 1253: «A. de Soldevila de Fontaneda — quod
3. FONTALLES te. Beget (Garrotxa) «font molt
ego habeo --- in ape. S. Jul. de Loria et in vilar de
fresca en un clot ombrejat d'arbreda», en el cami de
Fontaneda ---» {Cart. And. il, p. 106.16); en altres de
Camprodon, a lh25, i OhlO més enllà del Coll de la
la 2a. meitat del S. xiii: la vila de
does. 25-26 i 2 0 Boixeda i lh05 abans d'arribar a Beget (CATorras,
31-32, 28, 33; el cabmàs de
doc. 27, i molts altres
Pir. Cat. v, 156): hi vaig beure (pron.: funtâhs) el
noms de persones de Fontaneda (Cart. And. il, p.
1926 i reaiment era fredissima. Probablement de FON173a); 1518: Fontaneda cit. junt amb Civis i S. J . de
TES ALGÏDAS 'fonts fredissimes' > fonte(s) âlees reduït
Loria (Spill de Cbo., 83r).
a font(e)Mes > fontàles, tal com PETRAS ALBAS > Pedralbes, SPINAS ALBAS > Espinelbes. Encara que ALGICompostos
de Font. Ultra els NLL i dades que
DUS a penes ha deixat cap rastre en romànic, n'hi ha
ja s'indiquen en el DECat iv, 106^20-50. En donem
algun altre cas en toponimia. Amb repercussio de lid'altres; i en particular, les dels segiients. Com que
quida:
és convenient agrupar-los segons criteris histôrico-linF on trailles mun. gasco de HPyr., en la part N. del
giïistics, i no els podem ordenar simplement per alfa- 3 0 dept., 3 k. N. de Trie. D'ALGIDO(S) FONTE(S) amb
bet: per tal de facilitar les referèneies i el retrobament
el gènere masc. del 11. cl. fons (cf. infra): L'Alifuân,
per part dels lectors, els numerarem, d'un cap a l'altre,
font geliua a la vall aragonesa de Tena, te. Biescas, oït
amb numéros en negretes.
en l'enq. d'alli (1966), a uns en aquesta forma i als
altres inf.: L'Alifân i Alif(u)âno. En fi, cf. infra Fon1. FONTAJAU. Veïnat agre. a Sant Gregori (Gi- 35 tallada (no ho crec de Fontilles, V. supra, s. v. Foncenronès).
tella) —encara que en rigor fora possible, amb imela
PRON. LOC.: fontazâu, 1964, oït a Canet d'Adri,
extrema (en î) davant palatal—, perquè en mossàrab
Biert, Llorà i Girona (XLIV, 115-126; XLV, 86ss.).
esperem conservacio de -D-: cf. Ûbeda ( < IDÛBEDA), si
MENCIONS ANT. 1268: Fonteajallo (Monsalv.
bé el cast, que també conserva les -D- intervocàliques,
xvn, 330); 1359: Fontajau (CoDoACA XII, 106). En^o les perd en aqueixa posicio (limpio, lucio, tibio) i en
les segiients hem corregit en a, una e (que posem en
el mateix Ûbeda s'ha perdut la -D- pretônica.
rodo, evident err.): 1362, 1379 i 1691: Fonteagallo
Fontalona (Solsonès) (XLVI), te. Riner (veg. l'arti(Alsius, 140; Monsalv. xvn, 330); Sant Ponç de Foncle Santalô).
tajau; 1386, i S. xvi (Monsalv. xvn, 329; GGC, 383).
ETIM. Del NP germ. AGIALD (Fôrst., 25), format »
4.
FONTCALDA, balneari antic a la Terra Alta,
amb els dos components molt fecunds AGI- (74 noms
te. Gandesa (veg. la descripcio que en dona J. M. Espi+ 24 de HAGI- en Fôrst. i -(W)ALD: 360 en Forst.).
nàs, Viatge a la Terra Alta). Tant aquest com el seNom negligit per Aebischer (Top., tampoc en Onom.,
giient, formats amb el 11. CALDUS, -A, -UM, var. popu§ 31); és clar que és absurda la d'AMAlcover (BDLC,
lar del 11. calidus, -a, -um 'calent'.
1917, 28) font + ajau imper, del verb haver.
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En plural: FONTSCALDES, te. Valls (Alt Cp.
2. FONTALBA, nombrosos topônims menors, forTarr.) i FONTSCALDETES, te. Cabra del Camp, enmats amb el 11. ALBUS, -A 'blanc, blanca', p. ex. la deu
tre aquest poble i el Pont d'Armentera.
de Fontalba a la vall de Queralbs (CATorras, Pir. Cat.
PRON. POP.: d'aquell és fuskâldss, oït per Casac.
11, 240); com els seus homônims semantics Font-llete-V a Belltall, 1920, i per mi a Valls (1931) i el 1964 al
ra (ibid. 11, 183), i Doalba < Doz-alba ( < DOKE ALBA Pla de Cabra i Pont d'Armentera; perô en aquests
'deu blanca'), a l'alta vall de Camprodon, explicats en
pobles vaig constatar que no usen el terme diminutiu
EntreDL 11, 110-111.
Fontscaldetes (només a Stes. Creus, que és ja lluny li
Format amb diminutiu de la mateixa combinaciô:
digueren a Casac., 1920: fuskddçtss, distint de fusel determinatiu del poble LA TORRE DE FONTAL- 60 kâldss, 1920). A mi, tant al Pla com al Pont d'Armen-

