VALL
—germà semític del nom hebreu que donà el de
i a Torredarques i a Benassal (L1 O i a Cariares (Ll i,
Moisés—, aplegat amb del castell: bi§n Mûsà 'castell
59; xvi, 8, 12; Ll j, 78; Ll i, 81); amb ó a Benassal;
de Mussa'. Des del temps de la caiguda d'Espanya
bajdefóres a Cretes, La Tortellada, Beseit, Fôrnols,
per obra del famós general d'aquest nom resta usât
Fresneda, Valí de Tormo i Arenys (alguns amb -id:
molt generalment entre els nostres moros: p. ex. la 5 xv, 38, 46, 47, xvi, 47, 53, 66). -robres a la Torre de
Tekmila del valencia Abenalabbar ens dona noticies
Vilella, Maella i alguns de Cretes i de la vila mateixa
(n 2 2640) deis fets i obra de Sofî Ben cAbd-al-Màlik
(xvi, 41. 73; xv, 38; Ll i, 67) i Calaceit (xv, 27). GenBen Mûsà. La u persisteix durablement en les mentilici: bajdefobráns a Mont-roig.
cions medievals, com hem vist, si bé ja aviat, ací i
MENC. ANT.-. a la Crôn. de Jaume I (p. 389) i en
allá, alterada en -mossa, ajudant al timbre indistint io Muntaner (cap. ix): Val de roures-, 1280. Valderobres
de la vocal arábiga, una natural etim. pop. (mus/mos {Rat.Decim.n, 103); 1328: Vayl de Roures (BABL v,
d'esmussar, mos de MORDERE etc.) per ventura afavo- 118); 1315: Valí de Roures (CoDoACA XII, 313); 1470.
rida en els médis eclesiàstics. Ja en la butlla de 1248,
Valderrobles en un doc. ribagorçà {Bu.Soc. Exc.Ca.
com sigui que ja ajudava a cobrir i enterrar el carácxi, 112); S. xvi: Valderobres en Zurita {RFE XXXIII,
ter islàmic del nom.
15 64). (Cf. el meu article, en E.T.C. n, 135-6).
No ens cal donar gaire bibliografìa d'un lloc i nom
Porta molta documentado i dades historiques i motan célebre: Antoni Llorens, Real Cartuja de Jesús
dernes del llibre de l'excel-lent erudit vallderrourà
Nazareno de Valldemossa, en la Isla de Malí, 97 pp.,
Matías Pallares, «La Caja de Valderrobres» (o Peña
8?, Palma 1929. Sobre una de les més devotes ermide Aznar La Gaya) Noticias históricas de Valderrobres,
tes, la de la Trinitat de Valldemossa, l'opuscle Ermi- 20 Fontspatla, Mesquin, Beseit i Torre del Comte, apates de Mallorca, en «Panorama Balear» pp. 1-4. I el
regué primer en part l'any 1905 a la Rev. de Aragón,
llibre de Coloma Rosselló, Valldemossines {Bibl. Pop.
vi, 469-70 pero continua com fulletó de El Eco de
de L'Avenç) d'historiés i narracions saboroses i genGuadalupe d'Alcanyís, i se'n féu després una tir. a
tilment escrites.
part d'un centenar de pp., pub. a Alcanyís. Es tracta
HOMÒNIMS provinents del mateix NP. A Mallorca: 25 de la que amb nom correcte és La Penya «La Caixa»
L'bort de Mossa, sementer de Mortitxet, en te. de
o Penya d'Asnar Laganya, nom del paladí cristià que
Pollença (xui, 14.17). D'aquí potser: Nadal Cànoves
es mantingué indômit als sarraïns en temps d'Anfós
de Mossa, c. l'a. 1760(JMBover, Bi. Escr. Bal., § 453).
el Cast. La rodalia de Vall-de-roures i els pobles que
cita Pallares fou coneguda més tard per Tinença de
Font de Muça, te. Benifaió d'Espioca, val. central
{GGRV, Val. II, 219; An. del C. Cult. Val. vili, 183). 30 Valí de-roures (diferent i contigua de la Tinença de
Benifassà).
Corral de Mòssi, te. Riba-roja de Túria, probablement
provinent d'un adjectiu nisba dérivât del NP, que
Vall de Serbes, V. Cérvoles
pogué ser (forma analògica, vulgar) musai, amb l'accent retrotret: musai.
Combinats amb Bàni 'filis de': a Eivissa, la vénda 35
S)v
de Benimussa, parr. de St. Josep. Segons un doc. de
1763, localitzen el Port del Torrent, «en Benimussa»,
VALLDEUFATX, LA ~
al Nord de Cala Vadella (Macabich, Feudalismo, p.
Nom d'una pda. de Juncosa de les Garrigues (xn,
48); oralment: vinsmúsa, (xxxrx, 10, 11), a l'O. del
Port del Torrent (xxxix, 9). A la Marina valenciana 40 7.11). Com que en aquesta comarca no hi ha faigs
(probt. mai n'hi ha hagut) i si n'hi hagués la consciBenimuça prop de Beniardà, segons un doc. de 1325
ència de llur nom hauria impedit la vocalització de
(A.C.A, reg. 227, P 154). I amb pintoresca etimolola l de del; deu ser un arabisme disfressat uadi •/gia popular: La Bonamossa, pda. de Beneixama
hagg'Xz rambla (o vall seca) del pelegrí'.
(xxxvi ) < Binamossa.
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Valí d'en Bages, V. Bages Valldeneu, V. Valldaneu
Valldeperes, V. La Pera Valldequers,V. Vall(fl Valí
de Ros, V. Ros, Vali de ~
8)n
VALL-DE-ROURES
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Valldevià, V. Avià
ô)w
VALLDIGNA

La vall valenciana intermèdia entre el baix Xúquer,
la vall alzinera düAigües Vives i L'Horta de Gandía:
Vila cabdal del Sud del Matarranya, uns 20 k. a
compren els municipis de Simat, Benifairó i Taverl'O. de Tortosa, regada pel Matarranya a la sortida
55 nes de Valldigna. Generalment s'usa sense article:
deis ports de Besseit.
no sols com determinatiu (de Tavernes i els altres,
PRON. : bajderoures a la vila mateixa, a Mont-roig

