VI
illots al mig de l'Estany de Salses, en el quadrifini
amb Lleucata, St. Hipólit i El Barcarés (enq. de Salses, i també a la del Barcarés (xxv, 91.10), on m'exColl de Vi. Sé tres llocs d'aquest nom que en realiplicaven, que són planers i baixos, coberts sovint
tat s'ha d'analitzar.
5 per les aigües: «suren pas mai a l'hivern», també els
mapes (Min. Int., i Lambert) ho posen, si bé en sinColl Daví
gular: «lie de Vy».
1) Havia de ser el nom antic del Coll de La Mata, a
En fi potser també hi havia una «Cova Daví» al
la partió d'aiguavessos, al S. de Mura, en la crtra. de
Terrassa a Manresa (crec recordar que encara he sentit
Torrent de l'Horta? Cert que el que hi vaig sentir és a
pron. així, parlant d'un lloc d'aquella rodalia); c. 1370 10 k.gba l bí: allá s'emmudeix la prep. de de manera
en la llista de llocs que marcaven l'afr. Nord de la
que la o s'havia de pron. kob(a)abi,
que fácilment
veguería de Bn., désprés de Coll de Brau, figura un
seria afectat per l'etim. pop.
Salvador Davi, entre St. Salvador de les Espases i St.
Llorenç del Munt (p. p. ZRPh. xiii, 99). En la versió
Vi- mos., V. Vepublicada per Marquilles (el 1505), cita del DAg. 15
s.v. veguería) s'ha llegit en el mateix lloc, CollDanin,
sens dubte per C. Dauiu (o siguí Davin). El 1601, el
VIA
Dietari de J. Pujades (1, 242): «no-s podia passar lo
Coll del Portus ni, entre Manresa y Tarraça, lo Coll
(Del 11. vía «camí; carretera; carrer; viatge»: DECat.
de Daviu, que encara hi havia tres pams de neu». 10 ix, 26O¿»19-20).
VI, DAVÍ

2) A la partió d'aiguavessos entre Bages i la Pna.
de Vie, al NE. de L'Estany: kol ddbí, damunt
Rocabruna, per ell vaig sortir a la crtra. de Vie a Oló,
anant de l'Estany al Coll de Fontfreda (exc. 98.196).
3) Coll Daví• colladet a uns 500 ait. formant un 25
planell dit la Plaça de D. en la Serra de C. D., O. de
Banyoles, i NE. de Pujarnol, marca l'afr. entre aquest
llogaret i Porqueres (1964, xliv, 129; i 18-IV-71).
Format amb el NP Daví i Daviu, formes populars
i antigües de David. Avui a Talteüll, Carrer d'En Davi 30
(xxv, 160.11); i allí prop trobem aquest NP des d'antic: 1145. Sig. Raimundi Davini, doc. de Perestortes
(col-le. Moreau, l x v i ) ; 1313: En Davi, balle de
Perpenyà (RLR xxix, 67).
Justament son prop d'aquests llocs les «liles de Vi» 35

Canal de la Via a Miraflor (xxxiii, 67.7).
DERIVATS
Font déla Viella a Saldes (xxxviii, 81.7). Tractantse d'una font, el nom s'ha de referir a una via d'aigua. Veinat de Viella a Vilafreser (xliv, 163).
Les Vieres a Dorve (xxxvii, 70.11).
El Viero, veral, a Boí (xiii, 174). J.F.C.

VLANLL compostos amb Via + un altre topònim. Pel
procediment, i amb el valor, que s'ha explicat en les
notes sobre Viacamp i viabrea, d'i;. T.C. 11, 136-7 i a

