
VALL 

s'estén a la primera que hi ha a l'esq. del camí de 
Pinedo, regat per la dita séquia (part S. del te. de 
València). 

2) Carrer i Pou del Vall, a fora del poblé de 
Masllorenç (XLVI, 41.21). 

3) El Vall, te. Torà (XLVI, 146.39). 
4) El Vall, pda. menor, te. Llucena, p. la Pedre-

nyera (xxrx, 104.13). 
I en plural: 
5) Els Valls, indret important dins el poblé d'Arles 

de Tec (xxrv, 48.17). 
6) Un altre, en el centre del poblé de St. Joan de 

Pladecorts (xxiv, 153.13). 
Amb fonética ribag. pre-catalana: Els Vallos, pda. 

de camps te. Boi (XII, 173). 

Alguns cpts. 
El Vallong, Hostal del a Collsacabra, oït allí d 

balóf] 1925 (exc. 50), 1980 etc. entre Rupit i el Coll 
de Pruit vora la crtra. de Vie a La Salut: és a l'embo-
cadura d'un côrrec, de baixada, fins allí, suau, i des-
prés s'enfondeix en llarg trajecte fins a sota de Rupit. 
Contracció, dones, de vall llong (amb la pron. antiga 
de llong amb ó oberta) (DECat., s. v.) 

Es Valid'Aram, pda. menor, mall., te. Sineu afron-
tat amb el de Maria (XL, 107.8; Masc. 20El), amb un 
curios sentit del mot aram (AERAMEN), com si fos el 
de 'filferro' que aquest mot llati ha près en cast. 
alambre. 

En DIMINUTIU. Vallet, freqüent en noms val. ur-
bans: «Carré(r) el Vallet» te. Borriana (xxrx, 148.9); 
Mas de Vallet, te. Benicàssim (xxrx, 137.1). Sengles 
Carrer del Vallet, te. Albalat de Sorells i Pego (xxx, 
121.11, xxxiii, 111.17). En pl.: Corral de Vallets, pron. 
bajéts, te. Alcalá de Xivert (XXVIII, 105.10, 179.19). 

a)b 
VALELLS 

Castell ant. en el Confient, te. Rodés. 
MENC. ANT. 1010. Vallils (Alart, BuSAgrPyrOr. x, 

82); 1500. castrum de Valells (id. ib. x, 93). Ponsich, 
(Top. 120) sota el títol Valells, afegeix: 960 Valillos, 
1181 Valielis, 1267Valell, 1476i 1500, Valells. 1519. 
Vallells. Sembla provinent d'un dim. *VALLICULOS, amb 
disimilado l-l > l-J i en part amb I, com la de 
VALLICULA. També sembla tenir aquest ètimon: «ipsos 
Verellos de Fonte Jeremie» doc. relatiu a Taús i Serra 
de Boumort, S. XI, antedatat falsament com a. 815 
(SerranoS., NHRbga., 104), amb dissimilació /-/> r-l, 
vist que es tracta d'uns valls que enclouen una font. 

Restes fossils d'un equivalent del cast, valladar, 
gall-port, valadar'closa': El(s) Valladas, finca dins el 
Puig d'Estaques, a Cerdanya, te. Vallcebollera; un altre, 
te. Osseja, pda. de prats, prop de la Vanera (xxm, 

19.18); i per fonèt. mossàrab (i à arabitzant): Els 
Valletans, Racó d - , te. Vinebre (xin, 58.17). 

L'antecedent VALLATUS, d'aquest derivat, ha donat 
el nom de la libera del Vallai, a la vali de Cardós, 
però veg. art. Vallai infra. 

P) 
LA VALL 

Donem només una selecció sumària dels NLL que 
contenen aquest mot per separat, que són en nom-
bre infìnit; després una selecció més abundant dels 
seus compostos de formació clara. 

p)a 
LA VALL, poble de la Conca de Tremp, també dit 

SantMiquel de la Vali. Nom locai pop. la baj, a Pa-
lau de Noguera, Casac. 1920. Sembla referir-se a 
aquest poble, una forma hapax, d'un doc. de 1084: 
« Valinies» (Cart. Tavèrnoles, 105.16), on va citat, junt 
amb Muro Montmur, entremig de Barcedana (altre 
cpt. de Vali) i Isona-. potser s'ha d'esmenar en 
Valisnes, sincope de VALLE IS(O)NENSE, deriv. de Isona. 

P)b, 
La Vali, ross. agre. d'Espirà, prop de Vingà. 
MENCIONS ANT. 1264: La Vali de Spira (Alart, 

BuSAgrPyrOr. x, 83); 1359: La Vali (<CoDoACA xn, 
124). 

p)c, 
La Vali, ve'inat agre. Llers, o'it a Figueres (Casac. 

1920). Un altre agre, a Verges. La Vali, mas i vali te. 
Mura, pujant de Mura a l'Est, pel peu Nord del 
Montcau, fins al capdamunt, on hi ha el Coli de la 
Vali, que parteix aiguavessos entre el Llobregat, i la 
Font del Llor, que desaigua al Ripoll, afl. del Besòs, 
1925, exc. 54. 

p)d 
Barrane i Mas de la Vali, vora la Rambleta, en els 

Ports de Morella, que baixa a Herbés (xxvii, 147.19). 

P)e 
Amb fonèt. pali, pre-catalana: La Valle, afl. del 

Brnc. de Jordana, que desaigua per l'esq. del riu de 
Tor de Vali Ferrera (xxi, 173: per a la -e, veg. E.T.C. 
I, 123). 

Y) 
VALL 

COMPOSTOS formats amb Vali fem. i adjectius de 
significació i origen ciar. 


