
MOLLAR, MOLLERA 

sorotàptic en diverses zones del Principat i de Cat. MOLINA, la casa de les moles' (DECat. v, 742b3-743a4). 
Nord, hi ha bones raons per atribuir-li el mot MOLEIO- J.F.C. 
-EIA, i el nom de Molig. Prop de Molig hi ha altres 
NLL pre-romans que apunten a aquest element més 
aviat que al cèltic: Toès, Toèvol, Alf. Junt amb les 5 MOLINOS 
inscripcions d'Arles de Tec. I els nuclis sub-pirenaics, 
de P(e)reixens, 6! Atanagrum, i de Tremp, Salàs, Masada del municipi de la Torre de Cabdella, a 
Formico etc. A l'art. Moscabera, assenyalaré una al- l'esquerra del Flamicell. 
tra prova de la influència pre-romana en el ram de la PRON. molinos, oìt Cor. a Taull (1953) (XIII, 154). 
molineria. 10 DOC.ANT. 981: «in ipsa Padule [les Pauls] a 

Mulinus» (Abadal, Pallars i Rib., 264). 
ETIM. De MOLINOS, «molins» {DECat. v, 742al3-

La MOLINA b2), amb -o conservada pel pre-català pallarès. (E. T.C. 
1, 121-122; 148). J.F.C. 

1) Vali pertanyent al terme d'Alp (Cerdanya), situ- 15 
ada a la sortida del tunel de Toses, a la cap^alera del Molins, V. Moli 
riu d'Alp, dit alli riera de la Molina; famosa en el 
nostre segle com a centre d'esports d'hivern. 
HOMÒNIMSIPARÒNIMS. MOLIST 

2) Nom de sengles masades o veinats: Bosc de la 20 

Molina, a Mosset (Conflent) (xxvi, 169.25); La Moli- Nom d'un antic vilar o castell prop de l'actual 
na, a Prats de Mollo; La Molina de Ridolaina, a Taradell (Osona). 
Montella i Martinet (Baixa Cerdanya); La Molina de DOC. ANT. 919. Kastro Taradelense, in vilaMulisti 
Lieto,, masia, a Cere (Urgellet); sengles La Molina, a Wp. Cat. Vic,, doc. 84, p. 78); 923: Castro Taradello, 
Santa Maria de Merlès i a Gósol (Berguedà) (xxxviii, 25 in villa... Mulisti (ibid., doc. 103, p. 93). 
90.23); La Molina, a Romadriu (Pall. Sob.) (xxxvii, ETIM. Potser és una forma abreujada del Uati (AGRE) 
27.23); La Molina, a Rialb de Noguera (xxxin, 113.5); MOLESTTS, O de MOLEST(I)IS substantivat, «camps poc 
(Pall. Sob.) (xxxin, 113.5); Caseta de Molina, a fèrtils», en cas locatiu, i amb metafonia. Suposant 
Bocairent xxxiv, 58.13); Cova de Molina, a Alfara que el nom del castell Molist hagués estat extret de 
(Baix Palància) (xxx, 37.21); 30 *Molists(plural) com el punt essencial d'uns llocs de, 

3) Nom de sengles vails o vessants on hi havia nom *Molists. El llinatge Molistes registra només a 3 
hagut una molina: Canal de la Molina, a Ràmio pobles de la Plana de Vic i altres 2 del Nordest. J.F.C. 
(Andorra); La Molina, a Aós (Urgellet); Planell de la 
Molina a Civis (ib.) (xxxvii, 163.7); Prat de la Moli- Molitx, V. Mo- (misc.) 
na, a Farrera de Pallars; Clot de la Molina, a Sorpe 35 
(Ibid.) (xxxvii, 87.6); Costa i Planell de la Molina, a 
Rubió (Pall. Sob.) (XXXVII, 32.2.25); Plaga de la Moli- EL MÓLL 
na Cremada, a Boi (Rbga.) (XIII, 178); Lloma de Mo-
lina, a Catadau (Ribera de Xuquer) (xxx, 167.13); p l a n a a l t a 1 f è r t i l d e l t e r m e d e Morella. 
Tros de Molina, al Pinós (Vinalopó) (xxxvi, 68.22). 40 PRON.MOD. el o lo mól, oit a Morella (Cor.). 

4) Noms de riuets que en davallen o dels camins o DOC. ANT. 1443: Lo Moli (en el Capbreu Milian 
ponts que hi donen pas: Riu de la Molina, una de les de Morella, fol. 35r. 
dues branques del riu d'Esterri de Cardós; Pont de la HOMÒNIMS. La Lloma (de Moli), partida del ter-
Molina, a València d'Aneu (Pallars Sob.) (xxxvii, me de la Vali d'Alcalà (Comarca de Dénia) (xxxni, 
100.9). 45 129.4). Tossal del Moli, a Beniarrés (Mariola-Aitana) 

5) Molines del Bié)ret, a Fontpedrosa (Conflent); (xxxin, 63.14). 
Tut de les Molines, a Lio (Alta Cerd.) (XXIII, 37.6); ETIM. Del 11. vg. *MEDULLUM, «terra bona, substan-
Casa de Molines, a Andorra (Anyós, Relació Vali ciosa» d'on ve el mot català moli de l'os CDECat. v, 
d Andorra, 9; any 1838); Collada de Molines, a Civis 751). Parònim de moll MOLLIS, d'on deriven 
(Alt Urgell) (xxxvii, 164.8); Corrai de Molines, al Camp 50 Mollerussa, Mollette. J.F.C, 
de Mirra (Mariola-Aitana) (xxvi, 26.23); Tossal de 
Molines, a Ebo (Marquesat de Dénia) (xxiv, 141.10); 
Can Molines, a Santa Margalida (Mallorca) (Mapa del MOLLAR i MOLLERÀ 
Cardenal Despuig). 

ETIM. Molina,'semdora moguda per for̂ a d'aigua, 55 Mollar, veinat i antiga alqueria del municipi de 
o de foc de llenya', provinent d'un Uati vulgar (DOMUS) Xàtiva, situada al racó de Mollar, que es troba a la 


