SAIOL, SAIÓ, SIA
en mots románics deis Alps: romanx seglia, baix-en- i ho recull el Nomencl. de l i n s t . Geogr. i Estad, de
gardinés saglia, Parma siä 'pórca o saió de camps sem- 1930, amb 6 cases, a lk5 del poblé, pero introduint-hi
brats' (DECat vil, 601&13-18, 602^11).
una impertinent accentuació SiésA
Dones, YOnomasticon aporta aquí una nova ampliaSaiol 'frare caputxf (Maldä, Calaix de S. i, 793; n ,
ció d'aquest estudi, amb brillant confirmació del con- * 109): deu ser un derivat popular de saia 'sac que vesjunt: en la forma Sia o Sies, NL que es la prolongado teixen sota la caputxa', si bé inspirat per una compacatalana de la forma etimológica SEKLA f., de la qual ració pintoresca amb eis seiols o seions deis pagesos.
son derivats el fr. s(e)illon i eis cat. saió i Seiol. Car el Corral del Saió, prop del Ráfol de Salem (ACCV vra,
camp més ampie i central del planell deis Seiols (2) de 184), no pot venir del nostre mot (car tindria -11- en
Finestres es diu La Sia (o'it h sfa a St. Aniol, XLIV, IO terra valenciana: potser del cast. sayón 'agutzil').
101). II. 1): SEKLA dona en fon. cat. siyla (com MELIUS
* Un coHaborador de la casa Aedos, que ha editat
miyls, MEDIA > mijo) que en la pron. del cat. or. s'hael N.C.E.C.a hi ha posat aquest erroni Siés que treu
via de reduir a síh i després sia, tal com llentiyla >
del Nomencl., i per desgracia no m'enviá proves d'allentia, claviyla > clavía etc.
quest füll.
I en plural: (II. 2), Siesy ve'inat en el Baix Empor- w
da, agre, al te. de Monells: stds vaig oir en la meva enq.
-SaitBim(s)~, V. La Saida Saite, V. S- (mise, ár.)
d'aquest poblé (1964); el Dicc. Madoz, s.v. Monells
Saix, V. S~ (mise, mossär.) Sajasses, V. S- (mise, ár.)
diu que té «el caserío nombrado Sies, de 5 o 6 casas»,

