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Les codines
Carles Domingo

Codina en el DICCIONARI DE GEOLOGIA

codina f. Palet de riera (Ribagorça, 
Lleida, Pla d’Urgell) [DCVB].

codina f. Sot fet al camp i cobert amb 
volta de pedra i argelagues per a 
recollir i aprofitar l’aigua de la pluja 
[DGLC], vegeu cisterna.

codina f. 1 Roca a flor de terra que fa un 
clap nu de vegetació [DGLC].

2  Roca viva que surt a flor de terra o 
a flor d’aigua (Maella, Favara) (But-
lletí del Centre Excursionista de 
Catalunya, núm. 4, 1892).

3  Llosa o pedra plana molt llarga que 
s’estén arran de terra uns quants metres 
(St. Feliu de Codines) [DECat].

4  Aflorament de roca dura aïllat. Sin.: 
fiter.

codina f. Clot en la roca, cocó (Tortosa) 
[DCVB].

Quadre núm. 1 (mots de la llengua comuna)

Quadre núm. 2

Alta Cerdanya

Devesa de Codinelles. Enveig (ONCat).
Alt Camp

Les Codines, indret. Alió (ATC).
Alt Empordà

Ribera Codina (Nomenclàtor) o Riera de 
Codina (ATC).

Curs d’aigua del municipi de Cistella que 
passa pel costat mateix del nucli del 
poble. A l’Alt Empordà hi ha molta 
tirada a usar ribera per riera. Gairebé 
es podria dir que ribera és el sinònim 
genèric que hi és propi per a denomi-
nar els cursos d’aigua mitjans, un ús 
que comparteix amb les comarques 
catalanes d’enllà de l’Albera.

Val a dir que, en aquest topònim de Cis-
tella, som del parer que la forma més 
correcta seria Ribera de Codina, és 
a dir, la del Nomenclàtor, però sense 
l’omissió de la preposició de.

Alt Urgell

Rasa de la Codina, Ogern (ATC).

És un afluent de la ribera Salada.

Serra de Codinet, Pla de Sant Tirs 
(ATC).

Codinet entès com a col·lectiu de 
Codina.

La Font de les Codines, Ars, partida 
(ONCat).

Clot de les Codines, Odèn, i Codina Es -
patlladora, Lladurs (en el mapa Vall 
de Lord - Port del Comte).

Bages

Collet Codina, Castellfollit del Boix 
(ATC).

Al peu de la pòpia de Montgròs.

Bosc de la Codina, Navàs (ATC).

Baix Ebre

Les Codines, indret, Alfara de Carles 
(ATC).

Los Codinars, indret, Ametlla de Mar 
(ATC).

Barranc de les Codines del Cleto, Roque-
tes (ATC).

Berguedà

Baga de la Codina i Riera de la Codina, 
Viver i Serrateix (ATC).

Aquests dos topònims fan relació amb el 
mas de Viver anomenat la Codina.

Conca de Barberà

Les Codines, indret, Forés (ATC).

Garraf

Puig de Codines, Sant Pere de Ribes 
(ATC).

Matarranya

Les Codines, indret, Calaceit (ATC).

Lo pas de la Codina (entre Maella i 
Favara) (Butlletí del CEC).

Montsià

Barranc de les Codines, Ulldecona 
(ATC).

Osona

Les Codines, Montesquiu (ATC).

A la riera de Sora.

Pla de l’Estany

El Codines, riuet afluent del Terri, Pujals 
dels Cavallers (Cornellà del Terri) 
(ONCat).

Priorat

Pla de la Codina, Ulldemolins (ATC) 
(ROM).

Els Codinals, indret; Punta dels Codi-
nals; Racó dels Codinals i Codinal 
dels Rojals (pretèrit). La Morera de 
Montsant (ROM).

Les Codines, indret, Siurana de Prades 
(ROM).

Ribera d’Ebre

Les Codines, indret, Rasquera (ROM).
Solsonès

Clot de la Codina, Odèn, i Codina Espat-
lladora, Odèn (mapa Vall de Lord - 
Port del Comte).

Urgell

Fondo de les Codines, Preixana, (depres-
sió del terreny) (ATC).

Les Codines, indret, Verdú (ATC).

Les Codines, indret, Altet (ATC).

Les Codines, indret, Claravalls (ATC).
Vallès Occidental

Puig Codina, Matadepera (ATC).

Serra de la Codina, Sant Llorenç Savall 
(ATC).

Les Codines, indret, Rellinars (ATC).
Vallès Oriental

Serrat de la Codina, Sant Quirze Safaja 
(ATC).

Roques Codines, Sant Quirze Safaja 
(ROM).

Torrent de la Codina, Castellterçol (ATC) 
(pel nom d’una casa homònima).

Congost de Codines i Codina de les 
Moles, St. Feliu de Codines (ROM)1.
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Les codines
En sengles articles anteriors vam tractar dels mots còdol i 

codó, quant al significat de ‘rocassa’ que tenen sovint en topo-
nímia –o que deixen entreveure que tenen–. Ens manca fer refe-
rència al tercer membre del mateix grup semàntic, la paraula 
codina, sobretot en quant pot esmentar igualment rocasses i, 
en aquest cas, la seva repercussió en els noms de lloc; això és, 
el mot codina per tal com fa menció d’una altra manera signi-
ficativa de presentar-se el material petri en un entorn natural; 
altrament, una manera peculiar a tenir en compte i, per tant, 
que convé que li sigui donat un nom específic.

Cal dir que el mot codina no té el mateix significat pertot 
arreu. Segons el lloc s’hi pot entendre una cosa o una altra. 
Les diverses accepcions, però, semblen derivar d’una de pri-
mordial, que és al capdavall la més coneguda i estesa. És 
l’accepció segons la qual una codina és un «aflorament de 
roca dura aïllat», segons la definició concisa que aporta el 
Diccionari de geologia; i és aquest significat el que ara ens 
interessa i tractarem amb preferència, sense que això vulgui 
dir que no reservarem algun espai per a referir-nos a les altres 
significacions d’aquest mot.

L’esmentat Diccionari de geologia enregistra set accep-
cions de codina (vegeu el quadre núm. 1). Cinc són transcrip-
cions fidels de les que figuren en els reculls lexicogràfics cab-
dals (els diccionaris Alcover-Moll, Fabra i DECat), i les dues 
restants, una que prové d’una aportació sobre el lèxic topogrà-

fic del Matarranya feta per un dels pioners de l’excursionisme 
a casa nostra, l’enginyer de camins Cels Gomis, i l’altra que 
deu ser d’autoria pròpia, perquè és la que s’ajusta més bé a la 
finalitat especialitzada del dit diccionari.

D’aquests set significats, quatre giren al voltant del que 
considerem bàsic; de fet, es pot dir que no són sinó formu-
lacions anàlogues de la mateixa entitat, cadascun afegint-hi 
o posant-hi en relleu algun matís. Tan sols, doncs, els tres 
restants se n’aparten i anomenen específicament unes altres 
coses, unes coses que s’allunyen més o menys del que s’entén 
clàssicament per codina. Són accepcions divergents, no cal 
dir ben respectables, però que tenen un àmbit d’ús clarament 
local, si bé de vegades força extens; tanmateix, en cap no sem-
bla que hagi transcendit més enllà.

La deriva de significats de codina

Com hem apuntat abans, potser es podria conjecturar una 
deriva o transició en el conjunt (gairebé) dels distints signifi-
cats de codina. Així, en primer lloc, a partir de concebre-la 
com a ‘roca plana a flor de terra’, sembla una extensió immedi-
ata considerar-hi també ‘la roca viva que surt a flor d’aigua’; és 
a dir, formant un jaç rocós per a una capa soma d’aigua2. D’ací, 
fixant-se que aquesta pedra codina fa com de cul d’un recep-
tacle que conté aigua i que aqueixa aigua s’hi manté en apa-
rença com aturada, potser es pot haver passat a trobar que no 

País Valencià

L’Alcoià

Alt de Codina, Penàguila (CTV).

Baix Maestrat

La Codina, Càlig (CTV).

Barranc de la Codina, Càlig (CTV).

La Codina, Santa Magdalena de Polpís 
(CTV, ONCat).

Barranc de les Codines, la Pobla de 
Benifassà (CTV).

Codines de Santa Paula, el Bellestar (la 
Pobla de Benifassà) (ONCat).

Marina Alta

Morro de Codina (CTV) o Morro Codina 
(ONCat), Xàvia.

Plana Alta

Barranc de Codina; el Descarregador 
de Codina; Font de Codina, Partida 
de Codina; Tossal de Codina. Bor-
riol (CTV).

Barranc de les Codines, les Coves de 
Vinromà (CTV).

Barranc de les Codines, Vilanova d’Al-
colea (CTV).

Les Codines, Vilanova d’Alcolea 
(CTV).

Les Codines, Cabanes de l’Arc (CTV, 
ONCat).

Els Ports

La Codina, Vallibona (CTV).

Toll de la Codina, Vallibona (CTV).

Ribera Alta

Hort de Codina, Manuel (CTV) (d’un 
antropònim?).

Veïnats, barris...
La Creu de Codines, Gurb (Osona) 

(ATC).

Les Codines, Rellinars (Vallès Occiden-
tal) (ATC). És un indret i també el 
veïnat de cases que hi ha en aquest 
indret, i encara, un antic mas, del 
nom del qual es deuen haver emparat 
per a anomenar-se les entitats ante-
riors.

La Codina, Osor (la Selva) (ONCat) 
(ATC). De fet, es tracta de l’agregat 
de Sant Miquel de Maifrè (o de Ter) 
de l’ajuntament d’Osor, que ocupa 
una petita extensió que té el terme a la 

riba dreta del Ter al peu de la presa de 
l’embassament de Susqueda. És for-
mat per l’església d’aquesta advoca-
ció, els masos la Codina i Colobrons, 
i unes quantes torres i cases més 
modernes. L’Onomasticon l’esmenta 
com la Codina perquè és així com 
Casacuberta, diu Coromines, oí que 
l’anomenaven: veïnat de la Codina o 
de la Codina de Susqueda.

Raval de les Escodines, Manresa 
(GGCC). El raval de les Escodines 
és un barri manresà que va néixer 
fora muralla en el vell camí ral de 
Barcelona. Aqueix camí en aquest 
indret travessava un seguit de llen-
ques de roca a flor de terra, i d’ací, 
de l’apel·latiu d’aquest pedram, en va 
prendre el nom, ses Codines al prin-
cipi, i en passar els anys, les Esco-
dines. L’article salat, en esdevenir 
antiquat i inútil, no desaparegué, 
però, del nom; i és que se n’havia 
fet tan inseparable que s’hi va que-
dar adherit, i ara encara hi roman, 
talment un fòssil que s’hi hagi que-
dat incrustat.

1.  ROM = Recull onomàstic municipal.

2.  Aquesta puntualització de Cels Gomis, considerant codina  també les 
roques sotaiguades de la llera d’un riu amb un dit d’aigua tan sols per sobre 

(si més no, amb un gruix escàs), l’autor la confirma amb l’aportació d’un 
topònim, lo pas de les Codines, que diu que es troba en el riu Matarranya 
entremig de Maella i Favara.
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desdiu el mateix nom codina per als clots naturals que s’obren 
a les roques i on l’aigua s’entolla, això és, el mot codina com a 
sinònim de cocó o cadolla3. Finalment, el dipòsit natural d’ai-
gua amb què s’entén en algun lloc la codina, esdevenir-hi així 
mateix el receptacle obrat artificialment per a recollir i aprofi-
tar l’aigua de pluja, que trobem en alguna contrada4.

Codina per còdol

Quedaria fora d’aquesta deriva el significat ponentí de 
codina com a sinònim de palet de riera o còdol; un signi-
ficat propi de les comarques solcades pels cursos fluvials de 
les Nogueres i el Segre un cop arribats a les grans planes de 
ponent; és a dir, propi de les comarques de tota la Plana d’Ur-
gell, amb el Segrià i la Llitera inclosos, i que sembla no haver 
tramuntat les carenes (serra del Tallat, serra de la Llena...) que 
aturen aquest gran pla devers migjorn. De fet, per les Gar-
rigues aquesta accepció de codina ja mostra decandiment. 
Segons Coromines, al baix Segrià encara és plenament vigent, 
per exemple a Aitona, Bovera o a la Granja d’Escarp, però al 
Cogul (Garrigues), si bé entenen així el mot, per a referir-se 
a això usen més aviat la locució pedres rieres.

Val a dir que aquesta dualitat geogràfica en l’aplicació del 
mot codina quan significa pedra –en uns llocs una pedra molt 
grossa (una roca) i en uns altres una pedra més aviat xica (un roc 
de llera)– no és sinó la repetició del que s’esdevé en el mot còdol, 
que tant pot referir-se a un penyal com a un palet de riera.

La codina com a roca

Com ja hem dit, dels diferents significats que els reculls 
lexicogràfics atribueixen a la paraula codina, ens interessa 
fonamentalment el que té com a nom de la roca plana dispo-
sada estesa a flor de terra en un entorn natural; un tret distin-

tiu de la codina que fa contrast amb el del còdol-rocassa de 
la toponímia. En efecte, aquest és una roca singular desenvo-
lupada en sentit vertical, és a dir, amb més alçada que gruix. 
En canvi, la codina no és una roca dreta, sinó, al contrari, 
ajaguda; això és, les codines són roques disposades horitzon-
talment pel terreny.

No sempre, però, les codines s’estenen estrictament a ras 
de terra. Ben sovint emergeixen més o menys per sobre del 
nivell del sòl i hi formen una discontinuïtat. Potser a vega-
des perquè el relleu s’ha mig buidat a l’entorn seu i això ha 
fet que s’hagin constituït en pujolet o cap de roca enmig d’un 
paisatge trencat.

Aquestes codines per sobre ofereixen una superfície bàsi-
cament plana, amb què són com unes plataformes que domi-
nen l’espai immediat. Per això, per exemple, la codina és un 
lloc avinent per a establir-hi un mas; un mas que sovint ha 
manllevat el nom del nom comú amb què és coneguda la 
massa de roca damunt la qual s’ha instal·lat i que, per altra 
part, constitueix un referent segur per a la seva identificació, 
mostrant a més com era tingut en compte i ponderat aquest 
accident rocós pel pagès. D’ací que hi hagi tantes masies el 
nom de les quals és simplement Codina o Codines.

En tot cas, la condició plana de la part de dalt de la codina 
sembla ser-ne un tret fonamental. Ni quan és un cap de roca 
gros que emergeix com un cim, l’acabament no és en punxa, 
ans més aviat aplanat. I així quan corona carenes pot ser que 
ho faci a la manera d’una esquena d’ase, com es pot veure, 
per exemple, a les roques Codines, del serrat de la Codina, a 
Sant Quirze Safaja (Moianès).

També probablement respon a aquesta tipologia l’anome-
nat morro de Codina, a Xàbia (Marina Alta), que és, com diu 
Coromines, el contracap5 del cap de la Nau. I així mateix 
es deu haver de considerar un cap de roca d’aquest tipus el 
cim del terme de Penàguila (a l’Alcoià) que té per nom alt de 
Codina. Aclarim que aquests dos topònims del migjorn perta-
nyen a relleus del tram valencià de les muntanyes bètiques.

Per altra part, la codina és una roca que forma en 
terra, per definició, un clap nu de vegetació, i deu ser això 
precisament el que la fa també singular. Fins i tot no sé si 
podríem aventurar la inexistència de la codina en un espai 
típicament mancat de tota vegetació com és el desert, per-
què el contorn del rocam a flor de terra que hi pugui haver 

Codines en el parc Usard (Sant Feliu de Codines) FOTO: R. PUIG C.

Cap de la Nau (Xàbia)  FOTO: INTERNET

3. Altrament, segons Coromines, ací hi podria haver una interferència entre 
codina i codolla (segons la pronúncia local de cadolla). 

4. Aquesta construcció seria anàloga, si més no en la funció emmagatzema-
dora, als aljups o jups (xups també al Moianès, si bé aquests són recepta-
cles per a guardar-hi les aglans). 

5. El prefix contra del mot contracap entès en el sentit de «reforç o dupli-
cació».
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passaria desaparcebut –si més no, costaria de veure– per 
l’absència total de cap planta en l’espai estèril de l’entorn; 
per tant, sense que, pel canvi de color que comporta la rea-
parició d’un mínim de matollar o ni encara de cap herbei 
efímer, pugui marcar un contrast que destriï i faci singular 
l’espai rocós del sòl que hi queda enmig.

Coneixement de codina en el significat de ‘roca’

Tenim la impressió que el significat bàsic d’aquest mot no 
és pas un desconegut, si més no en els ambients mínimament 
il·lustrats, interessats per la natura en general, però que se 
senten obligats en especial a conèixer preferentment la del 
propi país. I no sabem si pot tenir res a veure amb aquesta 
coneixença no pas insòlita del mot el fet que aquest figuri en 
el nom del poble vallesà de Sant Feliu de Codines. I és que 
aquesta població a finals del segle xix i en una bona part del 
xx es convertí en una destinació d’estiueig de la burgesia 
barcelonina6. En tot cas, no creiem que sigui cap disbarat 
pensar que l’espectacle quotidià de les banquetes rocoses, 
a les quals convé el nom que ara qüestionem, devia cridar 
l’atenció de molts d’aquests estiuejants i, en interessar-s’hi, 
n’acabarien memoritzant el nom o, si ja els era sabut, aquest 
se’ls faria més present.

Les codines de Sant Feliu de Codines

S’escau, però, que aquest poble, que deu l’especificitat del 
seu nom a la presència real en el seu terme de moltes codi-
nes, no té pràcticament cap topònim en què aparegui aquest 
nom. Tantes codines com hi ha, totes són anomenades trivial-
ment roques tan sols. Així, per exemple, unes de tan vistents 

com les que flanquegen a banda i banda el serrat i barri de la 
Venderia (per on s’expandí el poble d’ençà del segle xvi i hi 
transcorre la carretera de Caldes a Moià) no són conegudes 
sinó com la roca Gran (o roques Pelades) de Villar i la roca 
de Can Xifreda. En l’excel·lent recull onomàstic que Garcia-
Pey ha fet d’aquest poble, el mot codina solament figura en dos 
esments: el congost de Codines i la codina de les Moles.

Coromines recull en un document de 1390 un topònim 
pràcticament idèntic al santfeliuenc retret primer (tan sols 
diferint per l’ús de l’article en el del DECat: congost de les 
Codines) i conjectura que es deu referir al conegut congost 
obert entre el Montseny i els cingles de Bertí, recorregut pel 
riu homònim. En canvi, el topònim aportat per Garcia-Pey, 
que és documentat més d’un segle abans (l’any 1274), l’autor 

Vista general de Sant Feliu de Codines  FOTO: R. PUIG COROMINES

La roca Gran de Villar   FOTO: R. PUIG COROMINES

6. Pot haver contribuït en aquesta elecció de Sant Feliu de Codines com a 
lloc idoni per a anar-hi a estiuejar, a més del seu pintoresquisme innega-
ble, la proximitat, per una part, a Caldes de Montbui amb l’estació bal-
neària secular, i per l’altra, a l’indret de Sant Miquel del Fai, «àmplia-
ment descrit i dibuixat per antics viatgers de Catalunya, com Francisco de 
Zamora i Alexandre de Laborde, i cantat per poetes de l’època romàntica 
com Camprodon i Víctor Balaguer» (Antoni Pladevall). 

Esmentem així mateix, i com a mostra de la fama que ara diríem turística del 
poble, que hi van fer estades personatges de tant de prestigi com mossèn 
Cinto Verdaguer o Antoni Gaudí. I encara, i com un altre motiu per a ser 
triat com a indret on anar a passar l’estiu, el renom que tenia de ser un 
poble sanitós. El Dr. Robert, que n’era un dels estiuejants, el recomanava 
als malalts del pit pels seus bons aires.
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el situa d’una manera precisa en un punt concret del nucli 
urbà actual de Sant Feliu, dient-ne que era un pas dificultós 
del camí de Caldes a Vic, condició que actualment en certa 
manera encara conserva.

No podríem dir amb exactitud si Coromines i Garcia-Pey 
parlen del mateix topònim. Ens decantaríem a creure que sí, 
per bé que considerant que la localització bona és la del segon. 
Els camins medievals solen evitar el pas dels congosts, uns 
indrets que donaven massa oportunitats als saltamarges per a 
cometre llurs malifetes7.

L’altra codina de Sant Feliu que encara en conserva el 
nom, la codina de les Moles, sembla més aviat portar-lo d’una 
manera impròpia, si més no actualment. Perquè es tracta d’un 
serrat que hi ha entre Can Deu i Can Bosc, que forma un 
«frontó de punt rodó» (és a dir, que acaba fent un morro). De 
fet, aquest branc de serra és conegut sia com el serrat sia com 
la codina (de les moles). Potser la codina no és altre que una 
part d’aquest serrat, un punt rocós on podria ser que s’aprofi-
tés la pedra per a fer-hi moles de molí.

Codina com a genèric

Gairebé no hem trobat el mot codina funcionant com a 
genèric de cap topònim. Solament en podem retreure cinc 
casos: la codina de les Moles, suara esmentada, una codina 
del Cleto a Amposta i les codines de Santa Paula a Bellestar 
(on, però, l’apel·latiu genèric deu entendre’s més aviat segons 
alguna de les accepcions secundàries del terme en qüestió); 
la codina Espatlladora al municipi de Lladurs, a tocar de la 
carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys pel coll de 
Jou, i una codina Mala que l’Alcover-Moll diu que hi ha a 

Centelles (Osona) i explica que és una roca rellis-
cosa en un saltant d’aigua8.

Observeu com els adjectius determinatius 
del genèric codina en els dos darrers exemples 
posen en relleu una consideració pejorativa 
d’aquestes roques. Per al pagès, una codina pot 
ser de fet un espai eixorc que no serveix sinó 
per a fer nosa, un tros malaguanyat de les ter-
res que conrea.

Codina com a no propi

En canvi, sí que veiem sovint indrets que en 
tenen prou amb el mot codina per a llur deno-
minació específica. És a dir, aquest terme, usat 
sol, que ha esdevingut un nom propi: codina, 
simplement, el topònim. Com a nom, per exem-
ple, d’alguna partida, ben segur a causa de fer-
s’hi present, i d’una manera ostensible, alguna o 

unes quantes roques planes, cosa que li proporciona un bon 
tret diferenciador. Un recurs suficient també (com ja hem 
comentat adés) per a donar nom a masos, per bé que en aquest 
cas és ben possible que el nom no faci sinó referència a la per-
sona que mena el mas o que n’és l’amo.

En aquest ús de codina com a nom propi, podem trobar 
el mot tant en singular com en plural, tant amb article com 
sense, i encara alguns cops precedit de cal o can. En la dar-
rera circumstància, sembla just de pensar que el topònim 
sols pot correspondre a un mas. En els altres, i si el mot 
s’aplica a un lloc habitat, cal veure si la configuració del 
paratge on aqueix es troba justifica prou que porti tal nom, 
i, si així és, no cal pensar-hi més: el nom descriu el lloc, no 
diu de qui és o qui hi viu o hi fa estades habituals. Conei-
xem, per exemple, el cas del mas de Sant Boi de Lluçanès 
(Osona) que es diu Codines. Doncs, damunt i darrere la casa 
hi ha tota una estesa a flor de terra de llenques rocoses, que 
el camí de ferradura9 de Torelló travessa per espai ben bé 
d’un quart d’hora. Aclarim, altrament, que en aquest cas el 
cognom del propietari i estadants del mas no té cap relació 
amb el nom del mas.

Codina com a element denotatiu de topònims

En els noms de lloc el mot codina es troba també força 
sovint com a determinatiu de diversos apel·latius genèrics; 
no tant, però, com quan el topònim és ell solament, perquè, 
com ja hem comentat, no cal cap més mot per a identificar 
l’indret.

Heus ací els accidents de l’entorn natural que hem trobat 
especificats pel determinatiu codina:

La roca de can Xifreda   FOTO: R. PUIG COROMINES

7. Per exemple, els camins antics d’unió entre el Pallars Jussà i el Sobirà no 
passaven pel congost de Collegats, sinó que defugien el camí natural i s’en-
filaven pel muntanyam (la serra de Peracalç) de la dreta del riu, un d’ells, 
per exemple, per on hi havia el monestir de Sant Pere de les Maleses.

8. Aquesta codina Mala, l’esmenta també l’Onomasticon (que potser espigola 
en el DCVB), però no l’hem sabuda localitzar. Potser és un topònim pretè-

rit; en tot cas suposem que es deu haver de buscar en els costers que clouen 
la Plana de Vic a ponent, un sector dels quals duu el nom de Rocallisa; 
potser, en concret, es deu trobar per l’esglaó per on salta al pla del poble de 
Centelles, la riera anomenada de Marcó.

9. En una d’aquestes codines, la roca d’en Sau, el camí hi ha quedat marcat 
pel sot que hi ha anat excavant el pas secular dels animals de bast. 
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–  elevacions del terreny: alt, morro, tossal, puig, serrat, 
roca;

– depressions: collet, fondo, clot;
– hidrònims: barranc, torrent, toll, riera;
– vegetació: bosc, baga.

Codina com a adjectiu?

Hi ha algun cas de codina en la toponímia on aquest 
mot sembla funcionar com un adjectiu per al genèric roca 
que el precedeix. S’hi adjunta directament i no semblaria 
pas que es tracti d’una aposició simple, com ho poden ser 
els noms de collet Codina o puig Codina, sinó que la pre-
cisió que fa sobre el genèric roques n’afecta el significat; hi 
incideix matisant-lo, cenyint-ne, per exemple, l’abast i, per 
tant, concretant-lo.

N’hem trobat, d’això, tres ocurrències: dues a Sant Quirze 
Safaja (Vallès Occidental) i una altra a Tavertet (Collsacabra, 
Osona). Les roques Codines i les roques Codinoies a Sant 
Quirze i, simplement, unes roques Codines a Tavertet.

Aquestes darreres es troben a l’esquerra del torrent de 
Baumadestral i, segons explica Anna Borbonet en el seu aplec 
dels noms del terme, es tracta d’unes roques allargassades que 
es mostren talment codines per antonomàsia.

Distribució de codina

Com ja podem suposar, codina no és de bon tros cap 
paraula insòlita en la nostra toponímia. I cal aclarir que en 
el significat de roca plana la Catalunya Vella no en té tam-
poc l’exclusiva. L’hem vista, si més no com a topònim per 
a l’accident rocós de què ara fem qüestió, ben bé fins a la 
punta meridional de la serralada pre-litoral catalana; i encara 
cal considerar que reapareix amb aquest valor o similar en 
alguna ocurrència de codina a l’extrem valencià de les mun-
tanyes bètiques, com ja hem comentat adés. En tot cas, al 
Principat arriba (si bé probablement amb algunes intermitèn-
cies) fins a l’Ebre. Així, per exemple, a Rasquera, a la Ribera 

d’Ebre, trobem la partida anomenada les Codines, en la qual, 
segons ens diu Miquel A. Jassans, autor del recull dels noms 
del terme d’aquest poble, hi ha una gran «llisera de roca», i és 
per aquesta raó que s’anomenen així les terres circumdants, 
com també un mas veí, el mas o masia de les Codines.

Hem recollit encara alguns altres casos de l’ús del mot 
codina en la seva accepció bàsica (tal qual o en forma de deri-
vats col·lectius) en aquestes terres meridionals del Principat: a 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) la partida dita els Codinars i a 
la Morera de Montsant (Priorat) l’anomenada els Codinals.

Sobre aquest darrer paratge, Ramon Amigó, en la pre-
sentació que fa del recull de topònims d’aquest poble prio-
ratí que ha fet Eugeni Perea, ens confirma que deu el nom 
als «grups de roques a flor de terra que formen claps sense 
vegetació» que s’hi troben. És un indret que es troba sobre 
la cartoixa d’Escaladei, vers l’extrem ponentí de la carena 
de la serra Major, i ha generat topònims que en són subsi-
diaris: actuals, la punta i el racó (dels Codinals); i de temps 
pretèrits, el codinal dels Rojals, on podem observar el deri-
vat codinal en funció de genèric.

Esmentem finalment d’aquestes terres tarragonines les 
Codines, una partida del poble de Siurana de Prades (Priorat) 
que és veïna d’una altra que s’anomena els Clapers, les quals, 
però, podrien ser la mateixa, com sospita Ramon Amigó, car 
aquests noms fan referència a un caràcter rocós comú.

En el quadre núm. 2 indiquem, agrupats per comar-
ques del Principat i del País Valencià, els topònims on hem 
observat el terme codina fent referència a algun element 
petri significatiu que hi hagi a l’indret i al qual convingui 
aquest nom. Se n’exclouen en principi, doncs, els masos; 
però, en canvi, hi encloem els veïnats, barris, ravals, etc. És 
a dir, les entitats municipals menors o les parts d’un muni-
cipi que es diuen així.

No cal dir que no hi trobareu pas totes les codines que 
inventariaria un corpus exhaustiu de la nostra toponímia. I 
no estem tampoc segurs que cap de les que ara exposem, al 
capdavall no degui el nom a una referència humana, com ja 
hem avisat.

La Codina (Sant Bartomeu del Grau)   FOTO: R. PUIG COROMINES
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De fet, segons afirma el mestre Coromines, es poden cons-
tatar «abundor d’aparicions toponímiques» del terme en molts 
indrets. Diu que personalment així ho ha experimentat en mol-
tes localitats del Ripollès i del Berguedà, a la vall de Lord i a la 
resta del Solsonès. Esmenta concretament Sant Julià de Cerda-
nyola, a l’extrem ponentí de la serra de Catllaràs, al Berguedà, 
i de la vall de Lord, Sant Llorenç de Morunys, Lladurs i Navès 
(ací referint-se als cims de Busa); finalment, el també municipi 
solsoní Castellar de la Ribera. Ens assabenta altrament que 
en pot donar fe, si bé d’una manera indirecta, també de l’Alt 
Empordà, per l’ús que en feia el seu pare, Pere Coromines.

Aquesta «abundor d’aparicions toponímiques» de què 
parla Coromines, no es veu, però, gaire reflectida en la car-
tografia usual. Si tot s’ha de dir, és que, per una altra part, 
codina en l’accepció fisiogràfica no deixa de ser un element 
geogràfic menor, un element que, si accedeix a tenir nom, 
aquest seria tan sols un microtopònim, no sempre prou sig-
nificatiu per a caracteritzar un lloc, és a dir, per a arribar a 
ser-ne un o el senyal distintiu (tret, és clar, que es presenti en 
forma d’aplec massiu).

De tota manera, segons les dades recollides, sembla que la 
muntanya pallaresa és exempta d’aquest terme, si més no, no 
l’hi hem sabut trobar enlloc. Tampoc no deu ser present a les 
Illes Balears. El Diccionari Alcover-Moll desconeix el mot 
codina en l’accepció més comuna de formació rocosa superfi-
cial, potser perquè a les Illes no hi va arrelar; i, així mateix, el 
terme tampoc no consta (en cap accepció) en l’excel·lent recull 
actual dels noms del relleu del Dr. Ordinas.

En canvi, no manca al País Valencià, on al nord es presenta 
en una accepció especialitzada.

Els topònims aplegats en el quadre adjunt, núm. 2, prove-
nen en una bona part de l’Atles toponímic de Catalunya, les 
dades del qual hem acarat, sempre que ha convingut, amb 
les dels mapes per municipis del Nomenclàtor de toponímia 
major de Catalunya, per bé que la riquesa en noms de lloc 
d’aqueixos sol ser, segons com, inferior, i de vegades algunes 
de les versions que s’hi donen són objectables.

Ens han fornit també dades valuoses alguns mapes per a 
ús excursionista, que en representar el territori generalment a 
una escala més gran poden recollir millor els detalls menuts 
del relleu, com és el cas gairebé sempre per a les codines.

I no cal dir que hi ha esments procedents de diversos 
reculls toponímics locals, especialment estimables si no es 
limiten a donar una llista a seques de noms de lloc, ans 
cada nom s’acompanya d’una descripció de l’indret al qual 
fa referència.

Com és lògic, hi figuren també els noms de lloc que són 
esmentats en els articles que el DECat, l’Onomasticon i 
l’Alcover-Moll dediquen a la paraula codina; per bé que hi 
ha alguns d’aquests topònims que no hem sabut localitzar, 
potser perquè són noms que ja s’han perdut.

Les dades del País Valencià procedeixen del Corpus 
toponímic que ha publicat l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.

Les altres codines

No voldríem acabar aquests comentaris sobre la paraula 
codina sense dir quatre mots sobre les accepcions secundà-
ries que té aquest terme. Són accepcions totes elles de la llen-
gua comuna, però sense que cap hagi anat més enllà d’una 
àrea de difusió concreta, on se circumscriu exclusivament. 
És clar que codina no és tampoc arreu conegut en aquella 
accepció que considerem primigènia. Tanmateix convindrem 
que l’àmbit de la significació com a «rocassa» és més dispers; 
no es troba focalitzat de forma estricta en unes quantes (no 
gaires) contrades contigües, és a dir, tancat en un precís i únic 
espai geogràfic. I per una altra banda, és en aquest valor que 
el mot codina ha estat emprat en la llengua literària.

Bastets i Busa des de la Creu del Codó   FOTO: ISIDRE BLANC
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Codina / cadolla
Dels divuit esments que el Corpus toponímic valencià 

fa de codina, quinze es troben al nord del país, en locali-
tats situades entre la ciutat de Castelló i el riu de la Sénia, 
pertanyents a les comarques del Baix Maestrat, els Ports i 
la Plana Alta; precisament la zona on per codina no s’entén 
una rocassa sinó una cadolla, això és, un clot en una roca 
on s’atura l’aigua; unes «piques abuidades [sic] en el cingle» 
(cal entendre naturalment), segons explicaren a Coromines 
que eren uns cocons anomenats codines de Santa Paula, 
que hi ha al poble del Bellestar, del municipi de la Pobla 
de Benifassà.

D’aquestes quinze codines del nord valencià cinc formen 
part del nom de barrancs. Aleshores, aquestes codines que 
no són altre que cadolles, ¿no podrien tenir així mateix el 
valor de gorg, toll o tolla excavat en roca, talment com al 
Prio rat al riu Montsant, per exemple, n’hi ha un seguit i de 
ben famoses, posem per cas, les cadolles Fondes, a l’entrada 
del congost de Fraguerau, o bé la cadolla del Comte? No 
perdem de vista que es tracta d’accidents del llit de cursos 
d’aigua intermitents o que sovint baixen secs, si no és que hi 
estan la major part de l’any; en tot cas que, quan ja no en por-
ten, part de l’aigua hi pot tanmateix haver quedat retinguda 
en clots de fons rocós (per tant, impermeable) de la llera.

Hi ha també, però, que el mot codina pot ser simplement 
el nom d’una partida, i llavors que hi hagi un seguit de 
noms d’accidents del terreny que són determinats per 
codina, perquè és així com es diu el paratge on aquells 
es troben. Per exemple, a Borriol (Plana Alta) tenim el 
paratge conegut específicament per la Partida de Codina 
[sic]; i una font, un tossal, un barranc i encara un descarre-
gador que hi ha (o hi deu haver) dintre seu són anomenats 
font, tossal, etc. de Codina.

Potser la conjectura adés apuntada, que la codina diguem 
de barranc del nord valencià pot equivaler a la cadolla d’una 
llera rocosa del Priorat, és més plausible quan el determinatiu 
és en plural, codines més que no pas codina.

Tenim així un barranc de les Codines a la Pobla de Beni-
fassà i un altre a les Coves de Vinromà (Plana Alta), on el 
determinatiu codines no consta com a nom de partida en 
la toponímia d’aquestes localitats. Talment, així mateix, per 
un altre barranc de les Codines que trobem a Ulldecona, 
baixant a abocar l’aigua, que no retenen les cadolles del seu 
curs, al riu de la Sénia des de la serra de Montsià, fora doncs 
del País Valencià.

Sembla també que podem incloure com un altre cas 
d’aquesta accepció particular el toll de la Codina que figura 
com un dels topònims del terme de Vallibona, a la comarca 
dels Ports, ensems amb un altre que es diu simplement la 
Codina. L’apel·latiu toll deu haver substituït l’antiquat codina 
en aquest valor, per bé que aqueixa paraula encara hi sub-
sisteix, puix que pot haver esdevingut el nom de l’indret on 
hi ha el dit toll.

Com a nota curiosa esmentem que aquesta accepció dia-
lectal de codina és pròpia de les terres del bisbat de Tortosa, 
per bé que no de pertot d’ell, ni arreu, on així és entès el mot, 
d’una manera hegemònica o exclusiva10.

No cal dir que no s’ha de prendre aquesta observació sinó 
d’una manera aproximada; i tenint en compte que els límits a 
considerar del bisbat són els tradicionals, per tant, encloent-hi 
l’escapçament considerable que va patir per la banda sud en 
els temps del franquisme. Això afecta, per tant, les localit-
zacions pertanyents a la Plana Alta, que ja no formen part 
actualment de la diòcesi tortosina.

Les codines artificials

En alguna contrada entenen per codina una mena de 
cadolla artificial feta a posta per a recollir i aprofitar l’ai-
gua de pluja. Consisteix en un ‘sot fet al camp i cobert amb 
volta de pedra i argelagues’.

Com podeu suposar, aquest és un enginy propi de les con-
trades que van escasses d’aigua. Així no és estrany, doncs, que 
s’hi hagi recorregut, potser més que enlloc, en una comarca 
proverbialment seca com la de les Garrigues.

10. Vés a saber si és per compartir un mateix fons ètnic pre-romà –els ilerca-
vons?–. O, simplement, que el fet de compartir una mateixa administra-
ció com l’eclesiàstica, omnipresent durant segles, pot haver comportat una 
major freqüència de contactes entre les persones implicades i, per conse-
güent, un cert grau d’uniformització lingüística.
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Ramon Amigó diu que la més important i de més ano-
menada d’aquestes construccions es troba a les Garrigues 
d’Ulldemolins. La descripció que en fa coincideix amb la dels 
diccio naris, tan sols que en concreta algun tret. Així precisa 
que el clot s’obre en un pla de roca i és rodó i que té l’obertura 
arran de terra «perquè s’hi pugui accedir a buscar l’aigua de 
pluja que s’hi acumula».

Creiem que les precisions sobre el fons rocós, la forma 
rodona i l’obertura arran de terra es poden generalitzar a tota 
aquesta mena de codines i no pas pròpies únicament de la que 
descriu R. Amigó.

Aclarim que Ulldemolins és un poble prioratí, però una part 
del seu terme pertany a les Garrigues. És el tros que té enllà 
de les crestes d’en Blai, per tant, a l’altra banda de la serra de 
la Llena, que fisiogràficament ja és garriguenca. Aquesta part 
del terme és coneguda, precisament, amb el mateix nom que 
la comarca a la qual pertany de debò, les Garrigues.

Val a dir que a Ulldemolins, si més no, aquestes codines 
han perdut el nom ancestral; ara en diuen bassots. Aquella a 
la qual ens referim més amunt és coneguda actualment pel 
bassot del Gris.

El nom del paratge contigu, però, entre el bassot i la carena 
de la serra –la Codina o pla de la Codina– deu fer-hi referèn-
cia, anomenant-lo encara amb l’apel·latiu obsolet, si més no en 
aquells verals, d’aquestes construccions.

Les codines a vegades soterrades

Esmentem finalment una altra accepció de codina en la qual 
el mot és presentat segons una perspectiva fonamentalment 
agrària. La codina aleshores és vista com una nosa o obstacle 
que en un punt concret presenta la terra per a un conreu fàcil.

Aquesta accepció és recollida pel Diccionari Alcover-Moll, 
que la fa pròpia del català oriental, i l’hem trobada també en 
una publicació de la Mancomunitat de Catalunya de l’any 1922 
(el Costumari català). Les definicions que en donen són molt 
semblants, com si haguessin sortit d’una mateixa font. Així, 
tant l’una com l’altra ens assabenten que es tracta d’una capa 
de terra dura i compacta –una «capa ferma», diu el Costumari– 
que apareix al sòl o al subsòl de les terres de conreu o que «es 
volen conrar»; o bé també entre aquestes terres.

Codina en aquesta accepció de ‘terròs fort o tros de roca’ 
(DCVB), situat a la superfície o molt poc endins de la terra de 
conreu, té un sinònim, el mot fiter, que en aquest sentit l’Al-
cover-Moll recull al Lluçanès, al «Cardener, a la Segarra», i 
també a Mallorca.

Segons el Costumari català, aquest fiter11 sinònim de 
codina és conegut amb tots aquests altres mots: tap, tapàs, 
taperot, sauló fort i tapassot.

I no fóra altre que una marga argilosa d’aspecte terrós, però 
que no és directament cultivable, bastant friable (si la mulles, 
es desfà als dits) i generalment d’un color blavós, per bé que 
també n’hi ha de blanca o de roja. u

11. «Gruixa de sòl o de subsòl tan fort que no es deixa conrar» (Costu-
mari).
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