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birà i la Seu d'Urgell): (d)dsçrm X chlçrm > (d)e s l a (a La Selva), prop de la crtra. d'Anglès a Sta. Co-
Içrm. En els noms de Salarsa (< S'arça X l'arça), Sa- loma. 
larca ( < s'arca X l'arca), i Salotn ( < s'om X l'om), -Sarreal, V. art. Sarrài, infra. 
hem vist processos semblants de suma de l'art, la amb -Sarreia, Colley collada en el te. St. Aniol de Fi-
ji/. J nestres (pron. kçlsjrçp), segurament per comparaciô 

de la careneta, escarpada, amb el cantell d'una relia. 
Salosi, pron. salçzi, pda. de prats a l'ait Pallars, te. tJs orogràfic semblant: Punta-de-rèia, turo en el Llu-

Estac, en el serrât avançat dessota del poble (xxi, 124). çanès, te. Oris (xn, 152.13). 
Que lliguem amb Salds, te. de St. Esteve del Mail 
(xix, 33). I amb Sasloses, vall, estanys i collada, en el io Sarrota, pagesia o veïnat, entre Ridaura i el coll de 
limit entre Aran (Arties) i Boi (XIII, 187). Tots très Sentigosa, prop de la crtra. d'Olot a St. Joan pel coll 
semblen de l{l)osa, amb article sa o ses (singular o pl.), de Sentigosa; creia haver oït la pron. sdrôtd el 1934, 
i amb -i en lloc de -a segons el fenomen fonètic de les passant-hi ((i, 50), perô el 1958 comprovo que diuen 
altes valls pallareses, estudiat en E.T.C. i, 136v. En sârçte\ compost amb el dial. rota 'artiga' (11. RUPTA) 
Salds hi ha contraccio de Saloes, després de perdre la 15 (DECat vil, 433^54 ss., b 1 ss.); potser hi han existit 
segona -s- per dissimilacio. totes dues pron. tenint en compte el canvi dial. de 6 

Salou, St. Cugat agre. de Castelladral (pron. de siHaba inicial en ç, que estudiem en LleuresC, p. 
sslçu alli, 1932), format amb alou, terme feudal 190 ss. (com en boga, molla etc.). En tôt cas es erroni 
{DECat). escriure Serrota, com ho he vist en impresos. 

Çamalomena, te. Talarn, a. 1151 (Miret, Templ., p. 20 -Sassala. 1) Cas tell ~, a les Guilleries, te. Vilanova 
84), V., supra, Malomena MALA OMÏNA. de Sau. 2) Penyes de Grau-sa-sala, te. d'Arbucies. 

Sameda, Coll-, entre la Plana de Vie i les Guille-
ries, veg. Meda (11. META 'fita'). Sasserra. 1) Sta. Coloma szsçrz, esgl. rural amb ma-

Samora, Sant Joan agre. de St. Llorenç d'Hor- sies escampades, a l'Ait Vallès, entre Castellcir i Cen-
tons (Baix Llobr.), format amb Mora (com Mora d'E-# telles, s'alça en el llom d'una serreta, al Sud de la rie-
bre etc.); no hi haurà relacio amb Samora (5- mise, ar., reta de Sauvanegra (1926). MENCIONS ANT. S. XII: 
s. v. Simola) perquè el Llobregat ja no és terra d'ara- Sta. Columba superiore, en els docs. n i ni, llistes Pla-
bismes, i amb mora és formacio paraHela al tipus de devall de parr. vigatanes (p. 72); S. XIV s. d. «Sancte 
St. Feliu Sasserra, St. Cugat Salou. Columbe de Serra», junt amb Castellcir (Hinojosa, 

30 Reg. Seh. Catp. 77); 1331, 33 i 39: Ste. Columbe de 
Sangles, Els ~, barriada adjacent a Roda de Ter, Çasserra i S. C. Sasserra, en les p.p. Junyent (Mi. 

format amb S*angle, aHudint a les sinuositats que hi Griera i, 380, 384, 387). 
fa el Ter, després de la que ha donat nom al mateix 2) Sant Pere Sasserra, prop Lloberola, te. Biosca 
Roda. Antigament, a. 1254: «Bernardo de Angulo de (XLVI, 134.35). 
parr. de Roda» (CCandi, Mi. Hi. Ca. n, 398). " 3) VILALBA Sasserra, llog. i mun. en el Vallès Or., 

Noms homônims o paronims: 2) Puig de Sangles al damunt i a l'O. de Sant Celoni. 
o Sangres, a Les Piles, de Ceret; i alli a la vora 3) 4) SANT FELIU Sasserra, poble i mun. de Bages, 
Puigsangli, que n'és dérivât, entre St. Joan de Plade- al N. de Moià; pron. s. f. sasçrd, oït a Moià i a Santpe-
corts i Morellàs (xxiv). 4) Can Sangles, altre nom del dor (Casac. 1920); jo també en aquest poble i a Puig-
Moli de L'Espona, te. Oris (xn, 151.10), que és t am-40 reig (es diu sempre sencer, tots 3 mots, 1931). MEN-
bé en un angle del Ter. 5) Sangles, te. Montagut de CIONS. Princ. S. XIII: S. Felice de ipsa Serra (Ri-
Fluvià (BDLC ix, 349). 6) Bosc de Sanglo, aranès, un poil Vilamajor, monogr. iv, 3); 1256: Sancto Felice 
dels que es troben a la ribera de l'Artiga de Lin, pu- de Serra (CCandi, Mi. Hi. Ca. n, 418); 1331: S. Fe-
jant al SE. del Lià de Soberado. licis de Sasserra (Junyent, Mi. Griera i, 379). 

** 5) Sant Marti S es s erre s, parr. rural agre. al mun. 
Sangosta, veïnat dispers agre. a Caçà de la Selva empordanès de Cabanelles; localment es diu sam mdr-

(pron. sdqgôstd, a Caçà, Casac., 1920), prèpiament la tî i prou (oït a Llorona, te. Bassegoda, 1932). MEN-
angosta (11. ANGUSTA) 'rodalia estreta'; ja es troba en CIONS. 899: «Santus Martinus in comitatu Bisuldu-
el S. XII, si bé alterat com Solgusta (nom d'un home nense», com a nom d'una «ceHa» o abadia {Cat. Car., 
que, junt amb el bisbe de Girona, és marmessor en un 50 146.17, 150.8, 145.1-4); 1211: «l'ardiaca de Besalu 
testament de 1167) (BABL iv, 188): forma alterada — a St. Marti de Serra» (BABL iv, 483); 1359: Sent 
per infl. dels noms dels llogarets Solius i Salenys, li- Marti Ça Serra (CoDoACA XII, 100, 111). 
mitrofs de Sangosta. 

Sapera, te. Pontons (Penedès), format amb per a, Sassorba, Osona, nom an tic d'un paratge munta-
var. antiga de pedra. Cf. Castell-sapera, rocassa a l'O. # nyenc, a l'O. de Vie, cap a Gurb. 938: «ad Riolato 
de Matadepera (Vallès), prop de La Pola. ['Relat'], et ascendit per rio de Olone --- ad rio q. 

Saplana, «manso q. v. Çaplana» (de la parr. de Sant venit de Roseduiro [Rodors] — ad ipsa fonte de Ipsa 
Esteve d'Arles): S. xiv, en un doc. del rei Sanç de Ma- Sorba» (Dipl. Cat. Vie, 156, 182). Més tard ja unit 
llorca (Uibre Roig de Prats de Mollo, f° 75v). amb el nom del poble (avui mun.) de SANT JULIÀ 

Sapresa, Sant Marti esgl. rural del te. de Brunyo- «o SASSORBA: a. 979: «in castrum Gorbitanum - - -


