VALL
l'àr. bâb âd-dîn (o vulg. Bâb el-diiri) 'el portai de la l'estudi de l'àrab com a llengua d'història i civilitzareligio, de la doctrina', que a València duplicava el
ció, aclucant els ulls al mossàrab i a l'àrab vulgar. En
nom malèfic i seria tant o més antic que aquell (més
llurs escassos treballs etimològics, van encara tan esvulgar, més brutal). Ara bé, en l'àrab vulgar de la
maperduts com el gran talent i vast saber de Ribera.
nostra terra bab apareix sovint réduit a ba-. n'hem 5 1 'Muntanya major' i 'muntanya menor'.— 2 La
donat moites proves aci en eis articles de la B, i en el
forma Hegib torna la interpretació un poc dubtoDECat. i el DCEC / DECH, en donàrem a prop. de
sa. El més versemblant, reparant en el precedent
barbacana < àr. vg. bâ l-baqar 'portai del vacum'
Ageba, etc., trobo que és amb lleus esmenes: «[b]eper a vitualla deis assetjats. Dones també aquí la pron.
gib<al> al-kóbra wa e-gibe-<l> as-sogra» 'la munvulgar seria ba l-dîn. Vet aquí per qué la gent popu- 10 tanya major i la muntanya menor'. Menys probalar, de la llengua nostra, d'aquest ba l-dîn en féu el
ble «wba hàgib al-kobra» etc. 'el guarda (el comnom Valldigna tant a València com a Mallorca, per
pany) — el de la muntanya major i de la
molt incongruent que sigui un compost de valí («a
menor ---'.
tiro de bala»...) per al portal de ciutats murallades en
terreny planer. Havia sorgit una fácil etim. pop. cata- 15
Valldolig, V. Valldoreix
lanitzant un nom àrab quasi igual.
Ara bé és sabut el luxuriant descabdellament semàntic que el mot bâb 'porta' ha rebut en eis països
mahometans: «chapitre, article, catégorie --- genre,
manière, façon», i en particular 'poder, puixança, atri- 20
bucions': «la Sublim Porta», 'el gran Soldà de Turquía'
i la seva potèneia; cala babuB en mans d'eli, en la
seva facultat, calà bâb ai-Lâti ' 'en la mà de Déu'
(com Déu vulgui, de qualsevol manera) bada min
bâbatik 'ceci vous va?' I bâb degué ser també aplicat 25
als estatges on es fan coses reverides, solemnials.
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VALLDONZELLA

Era una antiga riera en el barri de Raval de la
velia Barcelona (a la dreta de la Rambla). Veg. Pau
Vila, La Rambla (en Misceli. Barcinonensia iv, n. 11,
p. 67): era allà on hi ha el carrer de Valldonzella, que
jo, amb altres marrecs, jugant cap a 1911, anomenàvem dd baldunzela.
Arribem, dones, a la conclusió que a la Valldigna
El nom, però, venia de més enllà, 1147. «en la
l'aura religiosa no hi fou introduïda pels nostres crisVali Donzella» (Cari. St. Cugat, n. 476); situada en la
tians. Ja degué haver-hi alla en temps dels sarraïns,
pair, de Sta. Creu d'Olorda és «la Torra de Sta. Maralgun santuari mahometà, si més no, algun grandios 30 garida, coneguda fins al S. xvi, algunes vegades ab
marabut, on es dispensarien conseils i favors sota
lo nom de Casa de Valldonzella la velia, y moites
capa teològica. Bâ(b a)l-dîn la puixança de la relimés ab lo de Santa Margarida de Valldonzella»
gio (la Llum per als uns, les Tenebres per als altres).
(BABL 1, 1303); 1147. «ipsam vallem que vocant
Contra el bal-dîn, la gent morisca continuava anoDonzela (Cart. St. Cugat, n. 426, m, 151); 1202. Ste.
menant-la a mitja veu: Baldin. Rao de més per fun- 35 Marie de Valledonzela (ib. ili, 363); 1226. «Eccl. Ste.
dar-hi una gran institució religiosa cristiana, que miMarie de Valle donzella sita infra terminos ecclesie
rés d'anar colgant sota cendres aquelles memòries,
de Olorda» (BABL I, 1308); 1237. Val donzela (ib. p.
no fos que el veli nom no volgués morir. Amb un
310); 1291-. Ste. Marie de Valldoncella (ib. 312).
canvi, ja ben lieu, el savi recomana que se'n dirà
Després es traslladà diverses vegades més cap a
Valldigna-. quasi igual.
40ciutat, la primera ja l'any 1692, i crec que ja el 1674
vivien prop de l'actual carrer de Valldonzella (Mas,
Moral: jo hauria convingut que, en Hoc de retre
BABL I, 304, 305). En tot cas el nom ja abans hi havia
tant de cuite al Justicia de Aragón i a la música de
quedat fixât: el Baluard de Valldonzella féu bon palas Cantigas, l'enorme talent de Ribera no hagués
per en el setge de 1652 (CCandi Ci. de Bna., 954-5,
estât tan avar del que devia a la seva patria, i ais
estudis del seu passat lingüístic, sense contentar-se 45 i 975) quan Madrid i Paris anaven preparat la gran
conxorxa de la Repartició de Catalunya.
de treballar-hi de tard en tard, com franc-tirador, a
tiro... de l'Acadèmia, i de la Universität controlada
ET1M. He sospesat diverses possibilitats. Per venper Madrid. Prou se n'adonà el veli mestre, en l'eletura compost amb dozell nom d'un vegetai? Sigui en
giaca conferencia que a les seves velleses pronuncià
el sentit de 'Absinthium Santonicum' (de complicada
i deixà imprimir en Dis. y Opúsc. Però no el blasmin 50 etimologia, veg. DECat. s.v.), sigui amb un procès
massa eis erudits i filòlegs valencians que, ara de
paral-lel al del nom del poble urgellenc Lo (o La)
nou, es mostren tan enlluernats pel poderos reverDonzell, que sembla venir de LOTON-ICELLUM, dimiber d'aliò que abominaven eis talents de 1936, 1938,
nutiu del nom del lledoner. Ben arbitrari. O d'un
1940 amb aquell cant «de Ponent, ni vent ni gent»...
*CALLO *VALLONICELLA, diminutiu indirecte d e VALUS
I aprenguin també eis arabistes que, negligint l'es- 55 (cf. fr. vallon oc. ant. valon «petite vallée») menys
arbitrari, però seria una formació ben trontollant:
tudi de la lingüística arábiga, segueixen limitant-se a

