
VALL 

y)a 
VALLALTA, nom de la conca de la Riera de Sant 

Poi de Mar, sobretot en la seva part alta; però es 
digué també al curs d'aigua, i en la forma dissimila-
da Bajalta, ha quedat com nom de la punta de platja 
endinsada en mar, formada pels al-luvions un cente-
nar de metres a l'O. de la desembocadura: és el nom 
que va servir a Pere Coromines per denominar el 
protagonista Tomás de Bajalta de la seva gran trilo-
gia novel-lesca. 

Vallalta és conegut espt. com determinatiu dels 
dos pobles: Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta. La 
riera neix en el Coli de la Creuera, per on es passa 
de St. Iscle a Arenys de Munt. El punt de pda. del 
nom pogué ser antic i hisendat mas, avui conegut 
per «Can Villalta» que es troba poc després de mig 
carni de St. Iscle a A. de Munt, les terres del qual, per 
si soles, constitueixen una vali alta (1928). Altrament 
usat com determinatiu deis dos pobles. Sant Cebrià i 
St. Iscle de V. 

MENC.ANT. 1019. «eccl. Sti. Cipriani Maritimi» 
(Villan., Vi. hit. xii, 315): nom que es deu explicar 
pel fet que segons les Sinodals de Romaguera, l'esgl. 
de St. Poi de Mar era sufragània de la de St. Cebrià;1 

1362. «par. Sti. Cipriani de Valle alta» (Llibre Verd. 
Alsius, Nomencl. 203). 

SANT ISCLE DE V. 1019. «eccl. Sti. Aciscli» (Villan., 
Vi. Lit. xn, 415); 1362: «Par: Sti. Aciscli de Valle Alta» 
{LI. Verd. Alsius, p. 207). 

Per al conjunt deis dos pobles una butlla de 1185, 
defìneix «quidquid juris habetur in Vallealta» (Kehr, 
Papsturk., p. 515; cf. Monsalv. XVIH, 173). 

Un antic homònim, a la Garrotxa: a. 982: «Vallis 
Alta in comitatu Bisuldunense» denominant la vali 
de Lligordà i Beuda {Cat. Car. n, 172.12). 

I en var. fonètica: Vallauta, gros barrane afl. dr. de 
la Noguera de Tirvia, que desemboca, a la N. Palla-
resa, prop de Llavorsi (xxi, 167); amb una vocalitza-
ció de la L(, que devia ser propia d'aquestes altes 
valls pallareses, cf. Comauta, puig en el te. d'Isil 
(XX, 175) (de CORNUA, pi. de CORNU potser en l'acc. 
'racons'(cf. oc. ant. Corri)-, i altres fets assenyalats en 
les enqs. d'Avellanos i de Sentís (car som ben lluny 
de la metàfora alem. horn 'pie'). 

1 El campanar de St. Poi és obra baixa com xaparra, 
el de St. Cebrià torre alta i esvelta. I recordem la 
finestra bellissima «de Can Martri» allí sota, cf. les 
descripcions de Coromines. 

Y)b 

VALLBONA 

Y)b(l) Monestir de Vallbona, en el Rosselló (Merenda) 

te. Cotlliure (cf. C.A.Torras ili; Alart Do.Gé.Hi. 84): a. 
1435: Vallis Bone, 1144: Valle Bona (Albon, Tempie, 
p. 221). Ponsich, Top, 26, el documenta, com Vallis 
Bona des de 1164. 

Y)b(2) 
Vallbona d'Anoia, pron. balbgnd a Piera i Iguala-

da (Casac. 1920); id. allí, 1925 (exc. 44). 
Parr. St. Bartomeu de Vallbona {Nom. C.E.C). 
MENC. ANT. 1234 {Cart. St. Cugat ili, 440); 1359. 

Vallbona {CoDoACA xn, 31). Cf. J. Avinyó, Monogr. 
Hist, del Castell de Cabrera y poblé de Vallbona, 213 
pp. Igualada, 1909. 

Y)b(3) 
Vallbona de lesMonges, poble del Migdia d'Urgell, 

uns 15 k. al S. de Tàrrega. G.G.C., 448: el monestir 
que origina el determinatiu, hi existí des del darrer 
ter? del segle XII. 

PRON. bajbóng a St. Marti de Maldà, amb gentil. 
bajbynpis, Casac. 1920. Dita tòpica: «a Vallbona / 
els pengen a la trona» Mn. X. Plassa de Prades. 

MENC. ANT. 1117: Stam. Mariam de Valibona 
{BABL il, 403); 1173 cit. junt amb Belltall (MiretS. 
Tempi. 28); 1359 Monestir de Vallbona. {CoDoACA 
XII, 40). Hi hagués o no cap poblat abans de la cre-
ado del monestir, o important o no, aquesta obra 
etimològica s'eximirà d'establir-ho, l'ambient levitic 
que hi ha restat el revela la cobla tòpica: i és possi-
ble que hi vagi haver un assaig previ; car un doc. de 
1171, del Cart, de Poblet dona noticia d'una 
«heremita de Valle Bona» amb un context relacionat 
amb Cérvoles (semblaría, dones, lloc situat cap a 15 
o 20 k. més al Sud). 

Y)b(4) 
VALLBONA «lloc» valencià antic, situat uns 8 k. al 

SE. de Llíria, prop de Benaguasil, i del poble que en 
record d'aquell ha pres nom de POBLA DE VALLBONA. 
1283, doc. ordenant que es modifiqui el carni de 
València a Llíria fent-lo arribar a Vallbona, «loch d'En 
Jacme Pére?, fili del rei» (MtzFdo., Doc. Val.ACA n, 
1510). El nom de La Pobla fou només, per llarg temps, 
Pobla de Benaguasil, com li diuen encara diverses 
obres geogràflques (Mateu i Li., El P. Val. 55, 102); 
1436. «Populae de Benaguazin {BSCCYSV, 482). Avui 
encara hi ha la «Venta de Vallbona» dependent 
d'aquest poble, que de primer no fou més que un 
ve'inat de cristians segons la carta de població de 
1382 (SSiv.). 

y)b(5, 6, 7) 
LLOCS menors. 
Sengles Vallbona a Cervia de Ter (XLV, 1), a Torres-

Torres (pron. balbpna, xxx, 21.13); i una quadra de 
Vallbona a la veguería de Vie, 1359 {CoDoACAxii, 121). 


