
SALL 

(Alsius). timoni de SILÎGÏNE 'floret de farina', usada per polvo-
En conclusió d'aquestes mencions resulta grafia Sel- ritzar aquelles ferides o ronya. 

amb e, no sols en el testimoni més antic, 1019, sino en En fi, no silenciem uns parònims occitans: Salegie o 
altres 6 des dels Ss. xi a mj. xni ; i Sal- en 5 docs. des Saliège lieu-dit a l'Aude, te. Laurac [Salegia 1309] (Sa-
de 1245 a 1379. En la terminació: -iga (grafiat -ija, * barthès); Salége llog. a l'Arieja (distr. St. Girons). La 
-igia, -iga) en 9 testimonis des de 1019 a 1379; però Saliège i Salièges pobles o NLL menors en el dept. 
-igen en un dels més antics (1180, el 2n. en data), i Cantal (Amé). En tots tres tenim Sal- (no Sel-} i la 
-ige 6 vegades en docs. de 1259 i 1359. En teoria, vis- terminació -tège o -ege tampoc no lliga amb la nostra; 
tes aqüestes dades tant una base -ÍGIA O -ËGIA, com i com que no es presten a veure-hi noms fluvials en 
-ÏGÏNE serien possibles; però el fet que -ige{n) es re-10 -EGIA (tots son poblats, no rius) més val fer-ne poc cas 
dueix normalment a -igs mentre que un canvi de -ija en el nostre problema etimologie com a vagues i in-
en -igen fóra inexplicable (pitjor que insòlit) ja ens fa connexos parònims (potser d'un compost amb el be. 
sentir alguna inclinació per a una etimologia amb egi, com en Saneja, art. infra). 
aquest sufix llatí; i en tot cas amb Sel- i no pas* Sal-, i Sant Dalmai és mun. 1 k. al NO. de Salitja. Bui-
segons la documentado. 15 xalleu, uns 10 al S. — 2 Probablement -igë = igen. 

ETIM. Com que jo havia pensât en una etimologia 
fluvial, preguntant a un amie que vivia a Brunyola, i Sali tosa, -itues, V. Salit Sàliva, V. S- (mise, àr.) 
hi treballava en aquells boscos, em mostra (1960) des 
d'un tossalet que el nucli de les cases i l'esgl. de Salit-
ja eren apartades més d'un k. del curs del riu Onyar, 20 SALL (i Sai, Saig) 
que en aquells llocs és encara ben escás: més aviat rie-
roi o torrentera. Per això, en la meva nota sobre l'Ari- Veli nom de lloc de l'Alt Pallars, i el seu parònim 
ja i Añeja, i els altres noms fluvials en -ËGIA (Btr. z. Sai. 
Nfg. 1973, n. a p. 224) ja desestimava la idea que Sa- A la Vali d'Àssua sota el poblé d'Altron hi ha el 
litja pogués tenir tal origen, aplicat a un radical SAL- 25 Molí de sèi, vora el riuet (que baixa allí de Llessui, 
com el que ha donat el riu alemany Saale (prop de i engruixit més avall forma el riu d'Àssua, afl. esq. de 
Halle). la Nog. Pallaresa). Vaig veure-I'hi (no sé si antic o 

En canvi, fent cas dels indicis que he resumit de les refet) en la meva enq. de 1957. 
mencions podem atenir-nos a un mot llatí conegut: MENC. ANT. 1518, parlant d'un habitant d'Altron, 
SILÌGO, -ÏGÏNIS 'mena de cereal, un forment de prime- 30 Surp o Rialb: «lo moli fariner que té a Sayll» (Spili de 
ra qualitat' (la «fine fleur» diuen els llatinistes france- Castellbò, P 114r); 1602, descrivint els encontorns 
sos), car és un mot emprat per clàssics com Marciai d'Altron: «molendinum farinerium, situm in rivo de 
(que amb els seus hexàmetres assegura l'escansió sili- Sali» (Capbreu copiât a Rialb, 71r); 1645: «Font de 
gtne); i mot mantigut en romànic per parlars rètics i Sali» un indret de la vali d'Àssua, on també es parla 
abruzzesos ( R E W , 7917). 35 d'un moli (en un altre capbreu copiât a Rialb, f° 44r). 

Com que Salitja és en terra de conreus, no hi ha es- ETIM. Ja la situado mostra que es tracta d'un post-
crúpol a veure-hi un NL que es refereixi a aquest tema, verbal sali (del verb salir 'saltar' SALIRE) désignant sal-
com Ventafarina, Tormenta, L'Espelt(a), El Cruscai, tants d'aigua —un dels bastants consecutius en aqueix 
Ordis, Segalar. Cap escrúpol fonètic, car hi ha -j- unà- riuet, de gran desnivel!—, aplicat al molí que movia, 
nime, no africada, en les mencions antigües; i més 40 i a un pont a prop del molí: el pont per al carni que 
tard ja se sap que calige (CALIGINEM) s'ha tornat ca- des d'alli porta a Caregue. Que d'aqui nasqués un cog-
litja, PRURIGINEM > prüitja, r{a)uti{t)ja, plaja > plat- nom és natural, de fet em consta Saill com cognom en 
ja, mi(t)ja; cert que a Girona es mantenen formes un altre passatge de l'esmentat capbreu de 1602 (f° 
com plaja, però ni a Girona no manca l'africado en 64v). També deu ser en altres llocs (en el dicc. de rims 
aquesta mena de mots (en algun cas els gironins van 4 } de P. Marc, no sabem què és Sali); però almenys a 
més enllà fins i tot, del cat. central: «vatja home...» Tremp, m'anomenaren un «carrer de pere sal» (xvin, 
elsoïm). 101.27). 

Rebutjo altres possibili ta ts. Semblança vaga i casual Amb un nom tan breu es poden produir confusions, 
amb el base zil(h)egi «montes comunales» (Mitxelena, més fàcils que casual coincidència; però n'hi deu ha-
Apell., S 614). Impossible lligar amb el 11. salix, -icis 50 Ver hagut, i n'hi ha, degudes a mera coincidència; 
'salze', com somia AlcM (absurd morfològicament treu- si es tracta, però, de NLL i de la mateixa comarca, hem 
re'n un mot en -ija, -ige). Un mot salige d'una manes- de comptar amb possible i real parentiu. 
calia del S. xv, ingrédient d'una recepta per curar mais En particular, a Borén (25 kilométrés al Nord d'Al-
dels animais, m'havia fet pensar que fos un dérivât de tron), Sallato, partida muntanyenca (xxxvil, 93.1). PO-
JÓ/ (DECat vu, 606M2) i amb aquesta base imagina- dria ser un altre dérivât de SALIRE, amb -o i -T- res-
va que el nom del poblet selvatà dérivés d'un terreny tant sorda pel pre-català de la regió (E.T.C. I, 122, 
salí o salabrós; però ara ja obliga a rebutjar-ho el fort 128): perqué hi va haver un saliar, variant del cat. sa-
predomini i major antiguitat de les e, en les mencions lir (baldament fos d us tarda i secundari: DECat vii, 
antigües Seligen, -ija; al contrari, és més fàcil que en 628^35-52); en tot cas sallant per sallent 'sait d'aigua' 
l'hapax Salige de la manescalia, tinguem un altre tes-60 és genuí i molt estès pel nostre NO. (628^1-20); per 


