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E Is derivats més importants de cortio, qire són co- 
t?iell(i i comcllor, han tendit a lexicalilzar-se, i. 

oii són mots de la llengua viva. niés que derivats de 
cott~a en són sinhnims. Han perdut. dones. gairehé 
per complet el valor diminutiu i col.lectiu que els su- 
fixils -rllii i -or respectivament els conferien. i ara no  
són entesos sinó com utis altres noms pe r a  corito. 

Aquesta lexicalització diriem que és més accen- 
tuada pcr a cotnrllii que pera  coi~irllar. De fet, actual- 
mcnt el sentit diminutiu s'acostunia a realitzar anib el 
ilcrivai co~nrrti. que trohem prou sovint tatit en el ca- 
tala urientiil cum en i'occidcntal. Dc  tophnims que 
fan evident la lexicalització de corirellir en lcriirn mts 
d'un, com ara comrllo Anip111. nom que tindria la con- 
ca superior de la Noguer;~ Pallaresit. scguns cI DCVB. 
I fins i tot. sohre aquest diminutiu. hom ha arribat a 
foriiiar-lii un augmentatiu conzel11i.sri. qiic hcm vist 
usar con1 a nom de lloc a I'Esquirol (Osuna). 

De la paraula cot~iellor. almenys en algunes co- 
marques, si iio en I'ús parlat sí que de lorma subja- 
cent. hom n'infereix el valor col.lectiu o iiugmeniatiu, 
en I'aplicació toponimica. com a genkric per al nom 
d'indrets que es caracteritzen precisamenl per ser d i -  
prcssi«ns allargassades. més amples que fondes. o en- 
cara. rn  algun cas. conjunts de conics confluents Ai- 
xi. a les Garrigues. les caracteristiques barrancades 
quc la sulqucn (una hnna part davallant de la serra 
de la Llena devers cl Scgria) solen anomenar-se co- 
niellori (coiizrll(ir rl<. lo Fotir Llorrrca, cot?iellirr en Flo- 
r;. etc.). I hi ha, pcr encmplc el cr>tiiellor hlo~irhlonc, a 
la I'ohla de Cérvoles, que SS la vallada d'un harranc 
on afliicixcn a banda i banda un seguit de petites co- 
mes. Cal dir tanmatcix que en aquest mateix t e m e  hi 
hcm irohat un o>melloret. el coinellnret del C(~hr<,r, el 
signilicai del qual no és altre que el de 'petiia coma 
del cahrer'. 

Val a dir que. segons Coromines. nrlucsl mateix 
record del valor augmentatiii es trobii cn cls come- 
Il(~rs prioratins, dcscendenls pcr I'altre vessant de la 
serra de la Llena. 

Derivats i 
sinonims de coma 

Ilcslligada dc la toponimia, Coromines ha trohat 
viva la paraula conii,llir a Tuixfn i a la val1 de Lavan- 
sa; i una mica mfs enlla. a Argolell, pohlet de la ina- 
teixii coriiarca dc I'Alt IJrgell perh tocant a Andorra: 
tamhé. finalmeni. al Pallars Sohira, a Ruhió (munici- 
pi de Sorigucra), llogaret situat a tocar del port del 
Ciintd i que és  cl nucli mfs  alt d'hahitació permanent 
dels Paisos Catalans. 

En la llengua cscrita, coni(,l111 no és cap mor insh- 
lit. Verdaeuer. per cxcmplc. cri el poema Crinigó 
parla de *los aspres cims i les humils comclles~~. re- 
ferencia on, pel que la al cas, es fa visicni que. pcr al 
gran poeta, coniello conservava lot el seu sentii dimi- 
nutiu. 

La variaut iiiasculina del diminutiu cornrll (cn al- 
gun lloc tamhé segons la forma pe.ioraiiva cutitrllol) 
figura com a generic en uns qu;ints tiipiinims de har- 
ranquets del Pallars Sohiri. Coromines. en el seu dic- 
cionari etimolhgic, així ho enregistra a Iii val1 d'As- 
sun. a la val1 Ferrera. al Vallat ( o  val1 d'Esiaon). a la 
val1 d ' ~ n e u  (Dome), al terme de Soriguera (Emh«- 
riui) i a Aós. 

El mot u>rncllor és einprat al migjorn del Princi- 
pat i sohretot a Mallorca, on. segnns Coromines. 6s 
inc«mparahlenient més viu que como. i ha estal molt 
usai pels poetes illencs de la Renaixenqii. Aparcix 
tambl. en la tnponíniia del Cadi (Josa de Cadi), a Ics 
Corhcrcs (Ópol) i en alguns punts del Miieslr;il (Cits- 
icll de Cahrcs. Renassal). 

De corncllur deriva cotrirll(rnrdo. 'c«mcllar gran' 0 

'scguit de comellars'. mot propi de Mallorca pcrii cn- 
rcgistrat tainbé a Vilanova de Pradcs (Conea dc Rar- 
heri). 

Sovint la r muda de c o m r l l ~ ~ r  origina els plurals 
analogics <<comellans,, i ~cr)mcllassos>>. vulgarismes 
que tanmateix més rl'iin cop hem trohat consolidats 
en la toponiniia. El plural arial6gic «coniellassos~~ 
prové del fet d'intcrprctar com a forma del singular. 
la del plural normal (~oit?~lliirv, pronunciat sense rea- 
lització de la r (comellas). 1 ct>it~ellnn.s no és sin6 fruit 
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de la pkrdua de  I'esmcnt dc  paraula sufixada en co- 
mellrir (pronunciada acomell2. ) i, per tant, tractada 
simplement com un qualsevol dels mots acahats en 
vocal thnica. 

Fcni concurrencia amb cor~tn. a I'Alt Vallcspir 
(sobre101 a 1;i val1 de Frats de Molló), al Conflent. rils 
Asprcs i idhuc a la Cerdanya (és a dir. al voltant del 
Canigú). trohem el derivat co~?~a l ,  modernament osat 
m i s  ;iviat segons la forma conirill. El nom comtil, 
pero (si més no al Vallcspir). seria reservat per a les 
comes on s'esdevé una conflu?ncia de harrancs. Se- 
gons Bosch dc la Trinxeria. el noin coninl es dóna ;i 

un nconflucnt rlc rlos lorrents que davallen d'unn co- 
nia: tamhc's dúna l« nom de ct>~rinl als pctils corre- 
gots Ileugcramcni enclolats. qual aygua ciirrc en l l i t  
de glcheh y cruciferes: cotiialet diiiiiiiutiu dc  ccimaln 
(DECI<C). 

Dc co~irnl deriva el col.lectiu ;iugmenialiu co~rro- 
Iri/lrr. C:«romines eiis advcrtcix que en cl iup«nini ca- 
nigonenc hombiiirn Iii Iia pura c«incid&ncia. perquk 
aqiicix prové directamerit del ccinjiint C'(~rrri?iii Lritn. 
o siir, 'coma graii o ainpla'. tal com b dit I'indrel en 
docurnents dels segles IX i X. 

Esnientarein fiiialmcnl cl lerrne Iliirr. iiiot, no cal 
dir-ho. etiniolhgicamcnt dispnr de ct~i~i i i  pero que 
seiiianticament li  6s afí. Ciairehé geosinhiiini de co- 
nro. és una paraula hcn popular en una anipla franja 
que va de la Nuguers Rihagorqaiia al Scgrc milji. i 
que comprkn. per tant. tot el sud del Pall;irs Josii. A 
la val1 de Htircedana. per exeinple. Lr>lcs les barranca- 
des que haixen del Montsec són Il;iiis. De fer. eii 
aquests Ilocs. no suhstitueix complci;imcnl la paraula 
colno pcrh tendeix a fer-lio. Cornmincs cunirnta que. 
a Monlcorles de Fallars. de la parliria enregistrada en 
el cadasire com a Con~t~ll(,r~,.r. la gent en diu les 
1.liirrrtrs. 

Caracieritzant millor que 6s una Iloii. o. si mes iio. 
com sún els indrets coneguis nrnh aqurst noiii. direin 
que les Ilaiis són soles del tcrrcnv h;ihitiialnient secs 
(exccpciunalmeiit anih uri pctii crirrent d'aigua) i. Ile- 
val d'algun cas. de poca Ilarg3ri;i. Sún indrets. per al- 
tra hantla. terrosos o pedregosos. j;i qiir s'hi caiialitza 
I'aigua qu;in plriu. i aiao fa que prcngiiin generaliiient 
un aspcctc c«m d'ei-m esbotrat. 

' (;rovin"rii»,s: Sinimimi quc n i i  a,rnpsrlcircii uiiü iii;iicir;i 
3rea de disirihiici6 i q ~ i c .  pcr tonl .  rio coi~ipcirixcn cn iin ni;*- 
(cix tcrritori. És el cii.i. prr cnrmplc. de lec parcllir c.v<ririih><i 
i gr,,?z~r<i o rfinfir i rrllii. cn  les ilu,ils cl primcr nieiiihrc d r  cii- 
da p.arella prcipi dcl calalo oricntal i. cl scpon. del c;ital:~ 
occidcnlül. 

En el text que ve a continuació hi ha deu conec- 
cions a fer. Abans de mirar les solucions, escrites al 
capdavall, proveu d'adjudicar-vos, sobre deu, tants 
punts com pugueu. Pero compte!: si feu una esme 
na impr6pia, en perdeu un, de punt Av!, som-hl. 

-Ron din, scnyorn Peprta. 
-1101:i. scnyorii Camie. 0iie desitja'! 
V r i l d r i a  pepinos: oi que eii té'? 
-1 iani! Qii? li seiiihln aqueqt taii grari'? 
M ' a g r n d ~ i .  1 qiik val? 
I ' e r  n vostU. viiit-i-dugues pcsictc\. 
Q i i e  car! Aviii iio es pot aliar a placii: 101 puja. 
41 Iio pot heri dir.ja. Alguna cnw ~ C I ' !  
-Sí. Posi'm iiiig quiln dc frcsiins. El meu marit sc'ls 
nienja iiiolt a gust: aixh quc no li cunvenen iiiassa per 
la seva malaltia. 
-Que té? 
-No iiie'n rccorrlo: iin noni que iiiai havia seiitit dir: 
pero iant sc val. 
-Res m6sl 
P c r  avui, no. Acliu-siau. 
-Passi-ho hé. seiiyora Carnie 

= c<i$<inihrcs 
= nii~<luixoi\ 
= i;in yo \  
= dc gii<t 
- qwnt val 
- no Ii ioiivcncn piirc 
- \sini-i-durs 
- 1nl;lI~illi:~ 
- l<il s'apuja 
- iiiiii rio h;ivi;i scniii dii 
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