
S O L A T I 

21) i mas del terme de Sant Bartomeu del Grau (XLVI, Solami, NL antic que ì'InvLC documenta cap a 
149.35). Cerdanya l'any 1369. 

El dim. Solanells (oït surnéls, en forma dissimilada), Bosquet de Solanars, a Aidi (xxxvn, 61.24). 
mas entre Espinelves i Sant Sadurni d'Osomort (Cor. V. Del sinònim Solei, -eia: La Soleia, veïnat del mu-
31-1-1932). J nicipi de Castellar de N'Hug. 

Sengles La Soleia, masos, a les Masies de Voltre-
gà (XLVI, 148.16) i a Lluçà (XLVI, 157.48). 

I I I . E emenins Sengles El Solellar, senya d'un indret a l'Estany de 
Sengles La Solana, cortal, a Mosset (xxv, 196.16), Salses (xxv, 91.8) i partida del terme d'Òpol (xxv, 

mas, a la Nou (xxxvm, 115.18); partida d'Andorrano 186.23). J . F . C . 
(Anyós, Relació Vali d'Andorra, 1838, p. 46); cim im-
portant a la Salzadella (xxvm, 131.12). Solacrup, -cruc, V. Cantallops i Salicrup Solanda, 

La Solana, antic lloc de moriscos del municipi d'E- V. vol. i, 264-265 
bo. 

Solana, partida de Xixona (xxxv, 84.15). « 
Torrent i font de sa Solana, a Alcudia (XL, 75.56; SOLATI. Lloc del Pallars amb poca noticia: «Cres-

mapa Mascaró 7D6, i ja en el mapa del Cardenal Des- tes de Solati», a la vali d'Àssua, te. Sauri (nota de 
puig). Joan Lluis Pallarès). 

Solana Llonga, a Saldes (xxxvm, 67.23). Deu contenir el bc. ate 'porta, porteli, port', com 
La Solana de l'Alguenya o la Solaneta, barri de ca- 20 Broate, Ausate, Arate, Miati (E.T.C. 11, 108), i altres 

ses del municipi de l'Alguenya. que reuneixo en E.T.C. 1, 122. Deixo en dubte i dile-
Solana del Rei, a Coratxà (Cor. 1934). ma çulo-ate 'porteli del forat'; o bé compost amb el 
La Cova Solana, a les Coves de Vinromà (xxvm, 11. SÔLUM, que va passar al base soro (bc. dial. solo) 

141.13). des de molt antic i que en el base antic del Pali., en-
fi« plural 2) cara no hauria sofert el canvi L > r. 
Puig de Solanes, cim de la serralada prelitoral, a la 

partió dels municipis de Caldes de Montbui i de Sant Solatx, V. S- (mise, moss.) 
Feliu de Codines. 

Solanes, masia i església del municipi de Lladurs 
(xxxvm, 167.9). 30 SOLAU 

Mas de Solanes, masia del municipi de la Llacuna, 
al vessant meridional de la serra de les Solanes, que Com s'ha explicat en E.T.C. 1, 124 i EntreDL li, 
separa les valls de la Llacuna i del riu de Foix. 53d, en una zona de l'extrem Nord del Pallars, sobre-

tot de la Vali d'Àneu, la -N- intervocàlica estigué sub-
DERIV. diminutius del fem.: 3 5 jecta a l'esvaïment que s'hi produeix en base. De ma-
La Solaneta, partida de La Nou (Berg.) (xxxvm, nera que en toponimia les terminacions en -ANU, -INI) 

115.18). i analogues, la perden, tot i conservar la -u final. 
Solanetes, partida a la Canyada de Biar (xxxvi, El Solau a Espot, désignant la partida de vali, i el 

30.5). barri del poble del costat esq. del riu: que és la so-
La Solanella, partida del terme de Sort (xxxvn, 40 lana, veg foto en GGC, 680; es conserva consciència 

3.10). del sign. català que tenia això, car en dos docs. de 
Solanelles, quadra de l'antic terme de Santa Maria 1081, quan es parla de Castells, s'anomenen: Solà, 

de Meià. Documentada l'any 1359: Solanelles (C0D0- Obach, Leort i Estavareny, com els 4 Castells d'aques-
ACA xii, 53). ' ta vali (CCandi, Mi. Hi. Ca. 1, 52, 54); però avui el 

Coli de Solanelles, a And., entre Encamp i el Covil 4 5 que baixa per alla avall es diu Barranc del Solau, i 
de Soldeu. dels Carants (xxvn, 70-72), i ja consta escrit Lo Solau 

Solanisi, partida i font del terme de Viu de Llevata l'a. 1784, en els comptes que En J . Lluis i jo vam 
(xix, 179) (amb -z- < -LL- i -i < -A del dialecte pre- copiar, 1959, a Estais (f° 2v). 
català local) (cf. E.T.C. 1, 136 i 132). Més llocs homònims, a l'Ait Pallars: Solau, ves-

Solonéses, partida de muntanya del terme d'Alós 50 s a n t de la vali de Qiienques i Solau d'Aurós, tots 
(xx, 164), assimilació de Solaneses, també amb -LL- dos te. Unarre (xx, 183, 182); lo Solau de Baix i el 
> -z-. de Dalt, te. Isavarre (xxxvn, 96.9, 97.6); a Borén 

Solanilles, partida del terme de Xodos (xxix, 93.8). Lo Solau (91.2, 91.9); a Àrreu Lo Solau és la part 
Rincó de les Solaniques, partida del terme d'Olo- solana de la vali; car alli, al capdamunt (xx, 100), és 

eau de Carraixet (xxx, 102). Cf. Solanic, cognom que W on deu haver-hi La Pietà del Solau que m'indicaren 
AlcM documenta en 4 p. de cada un dels bisbats de a València d'Àneu (xxxvn, 100, 101). Anàlogament 
Girona, Vie i Bna. en NLL com Plau, Ventolau, Llunau, Campau, JJo-

saus, que localitzo en aquells treballs. 
IV. Altres dérivais. Solaner, despoblat del munici- Aixi mateix -iu de -INU, d'on Sant Amentiu, te. Es-

pi de Tamarit de Llitera. 60 taron, turò [ermita ant.], de AVENTINUS, nom de sant, 


