CATALONLE I LES LLIBRETES DE
CAMP DE JOAN COROMINES REFERIDES
ESPECIALMENT A LA CATALUNYA NORD

L' ONOMASTICON

I. INTRODUCCIÓ
Lany 1999 Joan Ferrer, col•laborador i secretara de Joan Coromines durant
els darrers anys de vida de l'eminent lingüista catalá, i concretament a l'época de
redacció de l' Onornasticon Catalonia (OnCat), va publicar un article en el qual es
refereix breument a una série de materials de recerca que Coromines havia deixat
en gran part inédits arran del seu traspás a principis del 1997 (Ferrer 1999). Entre
aquests materials figura una col•lecció de cinquanta-un quaderns de notes o llibretes
de camp (LlCamp), tal com Coromines mateix preferia anomenar-les, en les quals
es recullen en lletra d'aquest gran estudiós els resultats de les seves nombrosíssimes
enquestes toponomástiques realitzades arreu de les terres de Ilengua catalana, i fins i
tot més enllá deis límits d'aquest territori lingüístic, aproximadament entre els anys
1915-1971 (Pujadas 1997: 61-141).
Tal com remarca Joan Ferrer en el treball esmentat i com van constatar
els altres integrants del scriptorium Corominianum de Pineda de Mar (incloenthi el qui signa aquestes ratlles) amb motiu de llur col•laboració en la redacció de
OnCat, Coromines acostumava a despullar (com deia ell) les LlCamp trasIladantne les dades a cédules. Aquestes, una vegada organitzades temáticament en dossiers
i incorporades als cedularis, li servien per enllestir els articles de OnCat i així
mateix del Diccionari Etimológic i Complementara de la Llengua Catalana (DECat),
atas que les LlCamp proporcionaven no solament milers de dades toponímiques i
antroponímiques sinó també un gran nombre d'elements dialectals així com de la
Ilengua comuna (DECat: I, x). Val a dir, peró, que en realitat una part important
de les dades enregistrades a les LlCamp mai no sembla haver estat passada a cédules
ni aprofitada per Coromines en els seus estudis lingüístics, i, per tant, aquests
materials han restat inédits fins avui.
3. Les LlCamp, conservades actualment a la seu de la Fundació Pere Coromines, situada a Sant Pol de Mar (Maresme), juntament amb la resta del iiegat de
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Joan Coromines, constitueixen una riquíssima font d'informació per a l'estudi de
la llengua catalana. Tanmateix, malgrat el gran interés científic d'aquests materials,
sembla que a hores d'ara el seu accés resulta complicat i que en general no es troben
a l'abast del palic. A més a més, cal notar que fins i tot les dades provinents de les
LlCamp i ja incorporades a les obres de Coromines, com ara a I'OnCat, sovint presenten problemes quant a la seva procedéncia i interpretació, tal com ha observat
Joan Ferrer:
IjOnCat cita sovint aquestes Ilibretes, en alguna ocasió amb l'abreviatura Ll. (llibreta) i generalment sense cap indicació, un número arábic o romá (número de la llibreta), i un número
arábic (página de la llibreta), i en alguns casos, a continuació d'un punt, un altre número arábic que indica la línia de la página. Enlloc de i'OnCat s'explica com cal interpretar aquestes
cf. Ferrer
misterioses dades, que han deixat perplex més d'un lector. (Ferrer 1999: 272, n.

et ahí woo: 188)
4. En el present estudi penso examinar les LlCamp de Joan Coromines i especialment les que corresponen a les enquestes de l' OnCat dutes a terme a les comarques de la Catalunya Nord els anys 1959-6o, les quals ocupen quatre LlCamp
senceres i la meitat d'una cinquena.

2. HISTÓRIA, DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA DE LES LLCAMP

La práctica de l'excursionisme, incloent-hi l'alpinisme, venia de molt jove en
la vida de Joan Coromines. Ilany 1921 s'hi va iniciar, i l'any següent, als disset anys
d'edat, va pujar al PuigllanÇada (24o6m) en l'Alt Berguedá; als vint-i-un, tot sol,
va arribar al cim del Montardo aranés (283om). Aquesta afició per l'excursionisme
deu haver-li despertat l'interés per la toponomástica, tal com observa Carles Duarte
(Duarte 1977: 20-22; Pujadas 1997: 56-59). Les primeres excursions realitzades per
Coromines a Catalunya deuen haver-lo orientat no només sobre la manera de fer
les enquestes lingüístiques, sinó que, sens dubte, també li van proporcionar algunes
dades toponomástiques i de la llengua popular que s'incorporarien a l' OnCat a
partir del 1931, any en qué Coromines va emprendre oficialment aquesta obra
(veg. altra vegada Duarte 1 9 9 7; Pujadas 1997, i també OnCat: I, vil; Coromines
1965-70: 25 5-256).
Joan Coromines va practicar l'excursionisme d'una manera assídua durant la
major part de la seva llarga vida. Alvar Maduell ha donat notícies d'unes 13 32 excursions feces per Coromines entre els anys 1923-79 (Maduell 1997: 286), les quals
no s'haurien de confondre amb les excursions realitzades expressament amb motiu
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de les enquestes de l'OnCat.' És evident, peró, que tant les unes com les altres, a
més de complementar-se, també tenien un objectiu comú: conéixer les característiques geográfiques, els noms de lloc tradicionals, i les modalitats dialectals de tot el
domini lingüístic catalá (Maduell 1997: z88).
Com ja s'ha remarcat anteriorment, les enquestes de l'OnCat es troben enregistrades en cinquanta-una LlCamp de les quals cal distingir dues séries: la primera,
deis anys 1925-3o aproximadament, de format petit amb espiral metM .lica i numeració arábiga; i la segona, deis anys 1931-71 (no n'hi ha deis anys de la Guerra
Civil i l'exili, és a dir del 1936 al 1952), de mida quartilla (21cm x 14cm), cosida,
embolcada amb paper, i designada amb números romans (comenÇant amb el VI)
(Ferrer 1999: 269 i 272, n. 1). A la coberta de cada LlCamp de la segona série apareix el número de la llibreta, i, en 'letra de Coromines, una indicació deis anys —i
sovint de les comarques o deis llocs corresponents a les enquestes—, seguida de la
data en qué es va despuilar la LlCamp en qüestió.
Grácies a l'existéncia d'una 'lista mecanografiada de les LlCamp («Pobles deis
quals hi ha enquesta feta pel Sr. Coromines») en la qual s'indiquen les págines que
corresponen a cada enquesta, 1 i, així mateix, a l'estudi biográfic de Joan Coromines
publicat el 1997 per Joan Pujadas (Pujadas 1997: 66-141), hom pot seguir de dia en
dia i de municipi en municipi la trajectória de les enquestes de l'OnCat.
Els detalls relatius a la metodologia emprada per Coromines en les seves enquestes toponomástiques són molt coneguts, ja que Coromines mateix s'hi refereix
en diversos treballs seus, com ara en l'article «L'Onomasticon Catalonix», publicat
origináriament en francés l'any 1953 (Coromines 1953) i reproduYt amb algunes
addicions dins Coromines (1965-70: 255-270), i també parcialment i en traducció
catalana dins de l'OnCat: 1,
Resumint el que hi explica Coromines: el subjecte interrogat era preferiblement un pagés, un catador o un pastor que coneixia
íntimament el terme municipal incloent-hi els indrets més recóndits i la toponímia
menor. L'enquesta es realitzava sempre en un lloc enlairat des d'on es podia fer un
tomb circular a fi de despertar la memória visual de l'informant. Ultra aixó, i en
paraules de Coromines mateix:
[A] la fi de l'enquesta, es procedia a un interrogatori per grups semdntics (fonts, rierols, estanys,
cims, cases, etc.), insistint, sobretot, en els accidenta particulars més susceptibles d'esmunyir-

t. Aquest fet queda ben palés en comparar les llistes d'excursions i les dates d'aquestes dins els treballs
de Maduell (1997: 313-353) i Pujadas (1997: 58-151).
2. D'aquesta 'lista d'enquestes, que correspon només a la segona série de les LlCamp, en conservo una
fotocópia que Coromines va lliurar-me a Pineda de Mar cap a l'any 1990. Sembla que l'original fou mecanografiat per Ángel Satué, un ajudant de Coromines que va treballar amb ell durant molts anys grácies a una
série de subvencions atorgades per l'Omnium Cultural (veg. Ferrer et alii 2000: 188).
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se a la memória visual (coves, gorgues, ermites, capelles anexes, etc.), cosa que forneix sempre
dades suplementáries. En fi, s'acaba demanant a l'enquestat una llista, tan extensa com ho
permet el seu record, deis pobles i poblets deis voltants, propers o Ilunyans, i deis adjectius
étnics o malnoms amb qué són coneguts els habitants de cadascun d'aquests pobles.3

La informació obtinguda mitjanÇant les enquestes era enregistrada in situ per
Coromines en les LlCamp fent servir un alfabet fonétic cursiu inventat per ell mateix
a fi d'agilitar l'enregistrament de dades i alhora evitar-hi qualsevol inexactitud, especialment pel que fa a la qualitat vocálica, a diferéncia del que podia esdevenir-se
emprant uns signes més tradicionals amb diacrítica. A més a més, l'alfabet fonétic
de Coromines tampoc no distingeix entre les oclusives i les aproximants sonores
(613, d-8, g-y). Cal observar, peró, que aquest sistema de transcripció original, juntament amb la lletra de Coromines i el seu costum d'abreujar (també d'una manera
especial) molts mots d'ús freqüent, fan que les seves anotacions fonétiques sovint
resultin d'interpretació difícil fins i tot per als seus cohlaboradors, i gairebé o del tot
incomprensibles per als no ensinistrats.4
3. LES LLCAMP DE LA CATALUNYA NORD
1. Les enquestes de OnCat corresponents a la Catalunya Nord foren realitzades
per Coromines, i les dades toponomástiques i dialectals van ser enregistrades en les
LlCamp XXIII-XXVII, entre el 13 de maig del 1959 i el 31 d'agost del 196o, tal
com revela la taula següent:

ENQUESTES DE L' ONCAT A LA CATALUNYA NORD5
LLCAMP

ANY(S)

DATES DE LES ENQUESTES

COMARQUES

xxm

1959

xxrv

1959

xxv

1959-6o

Cerdanya, Conflent
Conflent, Vallespir,
Rosselló
Rosselló, Conflent

xxvi
xxvil

196o
196o

13-15 maig, 2, maig-19 juny
juliol, 1721 maig-19 juny, 25-29 juny,
19 juliol
17-19 juliol [1959] 6-8 juny, 25 juny-s juliol
[1960]
31 maig-2 juny, 5-3o juliol
16-3, agost

Rosselló, Capcir, Conflent
Rosselló

OnCat: I, tx. Per a una série de detalls addicionals sobre la metodologia de les enquestes toponomástiques de Coromines, veg. Gulsoy (1964: 247- 2 55; 1 995) 1 Maduell (1997: 304-307).
Sobre el sistema cursiu de transcripció fonética de Coromines, veg. OnCae. I, ix i Ferrer (1999: 269
i 275); Ferrer et alii (z000: 188). Tinc molí present encara un dia a Pineda de Mar, cap a principis de gener
del 1991, quan, a hora baixa i havent dinat (que així eren els horaris a Can Coromines), el professor, assegut a
nula i davant meu, va agafar un full de paper i un bolígraf, i, mentre preníem un cal amb llet i conversávem,
va ensenyar-me el seu sistema de transcripció fonética, el qual, és clar, jo havia de saber interpretar a partir
d'aquell moment.
5. g Pujadas (1997: 121-124).
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Cal notar a més, en relació amb les enquestes de Coromines a la Catalunya
Nord, que en realitat aquest erudit hi va seguir fins a cert punt les petjades del distingit filóleg i arxiver deis Pirineus Orientals, Julia Bernat Alart (Vir4 del Conflent
1824-1880), el qual va ser el precursor més important de Coromines en l'estudi
de la toponímia i de la ]lengua histórica i actual de l'antic Comtat del Rosselló.
Coromines mateix reconeix explícitament el seu gran deute científic al benemérit
estudiós vingnenc en el Prefaci del DECat.6
3. Per tal d'il•lustrar el métode emprat per Coromines en les seves LlCamp així
com les riques i abundante dades lingüístiques proporcionades per aquests quaderns,
a continuació transcriuré íntegrament dues de les enquestes fetes a la Catalunya
Nord i concretament al terme de Cotlliure localitzat a la costa rossellonesa de la
Marenda entre els termes d'Argelers i Portvendres: la primera corresponent a la vila
de Cotlliure mateixa, i la segona al veinat del Rimbau situat aproximadament a un
quilómetre i mig al sud-oest d'aquesta, vora el Torrent Ravener i al límit amb el
terme d'Argelers. Les enquestes esmentades deuen haver-s'hi realitzat cap a mitjan
juliol del 1959 i més aviar durant els primers dies de la segona quinzena d'aquest
mes.'
Quant als criteris seguits ací per a la transcripció de les dues enquestes esmentades, a fi de fer-ne més comprensible la lectura, les dades toponímiques i dialectals
es transcriuran emprant un sistema de signes fonétics més o menys tradicional.
Aixó no obstant, com que l'alfabet fonétic cursiu de Coromines no especifica cap
diferéncia entre les consonants oclusives i aproximants sonores (cf. §2.4), aquestes
tampoc no es distingiran ací, tot i que sembla que llur realització fonética hauria
de seguir els principia fonológics generals de la 'lengua.' Les vocals tóniques de
timbre mitjá, tan les obertes com les tancades, es transcriuen ací emprant els signes
é, ó i é, ó respectivament. Cal notar finalment que les abreviatures utilitzades per
Coromines es resoldran si altrament podrien resultar poc clares; les observacions
escrites en prosa pel mateix estudiós es transcriuran segons l'original; s'ha prescindit
DECat 1, x. Sobre l'obra filológica de Julia Bernat Alart, veg. Vidal (1896: 87-202); Gulsoy (1979:
243-253), i Rasico (2002: 375-386).
Pujadas (1997: 12.2) ens informa que «Del 17 al 19 de juliol [Coromines] fa enquestes per a la recollida de materials toponímics i antroponímics» a una série de localitats rosselloneses incloent-hi Codliure i el
Rimbau. Tanmateix, a la coberta de la LlCamp XXV (la qual recull les enquestes fetes a Cotlliure i al Rimbau)
apareix en lletra de Coromines: «LI. XXV (2o-VII-59 — 27-VII-196o) Rosselló, Acabada de despullar per
mi mateix 22-V-68». A més, al verso de la portada de la mateixa LlCamp es troba un índex deis Boa on es
va fer una enquesta, juntament amb les pagines de la LlCamp corresponents a aquesta. Hi apareix també,
i evidentment afegida posteriorment, una indicació de la data en qué va fer-se cada enquesta: en el cas de
Codliure i el Rimbau el 22-VII [1959].
8. Sembla que així devia pensar Coromines. Sobre la realització fonética de les consonants catalanes,
veg. Badia (1981: 85 - 507).
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de les coordenades geográfiques deis topónims; i que normalment els noms de lloc
enregistrats apareixeran glossats entre paréntesis amb llur forma normativa corresponent (o si més no amb una d'aproximada).

4. LES ENQUESTES DE COTLLIURE I DEL RIMBAU (LICAMP )0(Nr [19591: 17-27)

(pág. 17) COTLLIURE.
Enquesta dins la Casa Comuna.
la bíla (la Vila)
I en les muralles: al báy da la bíla (el Vall de la Vila)9
al muré [barril, N. (el Morer)
SO: al kamí nów = Rue Michelot (el Camí Nou)
al karré da laz ulibédas (el Carrer de les Olivedes)
kórrak da la kadanísa [< *Canadissa, derivar de canya?] (C6rrec de la Cadanissa)
plá3a da la bíla extrem NE (Platja de la Vila)
sóta lúm, platja (Sota l'Om)
Carrers: laz bispikéras [< espillera x bespilla `guspira'] (les Bispilleres)'°
al karré da baXáyra [BELLUM AGRUMI (el Carrer de Bellaire)
la fanaa, veinat (la Fenella)
karré dal mórs (Carrer dels Morts)
karré da laz astábblas (Carrer de les Estables)
al kasték i alz glafísus 'glacis' (el Castell)
al bóra már (el Vora Mar)
plá3a dal pór dabáX davant el Faubourg (Platja del Port d'Avall)
Allí desemboca al kúmafirík (-xeric) (la Coma-xeric)
al butigé (El Botiguer)
SE: la baléta (la Valleta)
al karré daba (el Carrer d'Avall)
karré dal súl (Carrer del Sol)
(pág. 18) al bakastés, veinat (els Ballesters)
riu immediatament al S de la Vila: al duí (el Duí)
S. del mateix, tot plegat: al pór daba (gran barri) (el Port d'Avall)
al pú dal mutú (el Pou del Moltó)
al pú pitít (el Pou Petit)
al pú grós (el Pou Gros)
al pú dal márrak (= Placa 4 Setembre) (el Pou del Márrec)
la muláda, platja immediatament N de la Vila. S'hi fan molts musclos [dones: d'un fr.
moulée, de moule `musclo'? O més aviar del fr. móle `moll"?] (La Molada)

9. Sobre el mot vall (m.) `sot, fossat', veg. DECat: IX, z6-z8, s.v. vall.
so . Cf cat. dial. bespillera `guspira' (DECat IV, 757, s.v. guspira).
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seca de la rrukása (Seca de la Rocassa)"
lo miránda (paret des d'on miren la mar i el temps) (la Miranda)
fór [l'ore] dal miradú (-miradó) NO de la Vila (Fort del Mirador)
ligglézi (l'Església)
lo rrodurío (la Rectoria)
larsonál (l'Arsenal)
ol kurriól dal bóws, carreró pendent (el Corriol dels Bous)
lo plaséta, pina gran de la Vila (la Placeta)
al kríst, veinat extrem O del Port d'Avall (el Crist)
kórrok dam bóws, afluent, dreta, Coma-xeric (Córrec d'en Bous)
lórta (l'Horta)
al plá do nór, dreta Córrec Bous (Pla de[l1 Nord?)
Límit amb Argelers vora mar: IúXo (l'011a)
al rrabané i máz dal rrobané Riuet que forma el límit [<Riu Bener, de les vannes (?)
o comportes? Baner = del ban? Mener = de la mina? No, ja Ravaner Capbreu 1292]
(Torrent Ravener / Mas Ravener)
la kréw do lo Paso (la Creu de la ForÇa)
púd3 clambéXa (Puig d'Ambella)
kamí da kabduráts (-kadduráts) (Camí de Cal d'Orat[s]?)"
la krawéta i kunsulosyú patít (la Creueta / [Santuari de la] Consolació Petit)
(pág. 19) lo tallaría, esquerra Duí (la Taneria?)
lo turréto (la Torreta)
lo kréw dal munné (la Creu del Monner)"
D'allí parteix el kamí do la goléra (el Camí de la Galera)
kamí do lo 3anóta (Camí de la Janota)
kamí i pún do los kóstas (Camí / Punt de les Costes)
al musét, mas (hauria estat d'un de Mosset) (el Mosset)
lo koyrólo (Cadastre: Quirolle) (la Querola)
púd3 uriól (Puig Oriol)
(o) podréks (Padrells)'4
kórrok do loboXá (Córrec de l'Avellá)"
lo fwénto (sembla que no hi ha cap font) (la Fuente)
ol podrét (el Pedret)
k'oX do lorkéto (Coll de l'Arqueta)
kóX don kolbó (Col] d'en Calbó)
lo galéra (la Galera)
al púd3 da los dáynas (el Puig de les Daines)

II. Sobre seca 'escull', veg. DECat: VII, 725, s.v. sec.
12_ Sembla que es tracta de Casal d'Orat (<Casal d'Aurat); veg. Rasico (1993: 185).
Sobre monner < moliner (MOLINARIU), veg. DECat: V, 743, s.v. moldre.
Padre& < Pradells; veg. Rasico (1995: 192).
15. Avala < ABELLIANUS; veg. Rasico (5995: 185).
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kóX do muXú, ravin du Coll de Molló, afluent, dreta, Duí (Coll de Molló)
kamí do láygo (Camí de l'Aigua)
Hi baixa l'aigua que ve de la fún dailkasáfias (Font d'en Cassanyes)
al rrimbáw (el Rimbau) 5o habitants. 76 habitants 1946.
Máz dan, (-dal) kulumbréw No en el cadastre. (Mas d'en Colombreu)
la purtugéza (la Portuguesa)
Mas d'en Galy (Mas d'en Galí)
Mas d'en Manay
kunsulasyú (-kunsalosyú) (Consolació)
Ravin d'en Comte
máz do lo sérra, dalt Consolació (Mas de la Serra)
Full de Consolació per amunt del Rimbau
kúma da Xarét (Coma de Lleret)
pédroz blárikas (Pedres Blanques)
la folgéra (la Falguera)
(pág. 20) lo 3áso dam pí (la Jassa d'en Pi)
la kuXáda dop 3awmét (la Collada d'en Jaumet)
Font des Allounes
sarrád do baXáwri (Serrat de Valláuria)
fún dan súrro (Font d'en Sorra)
máz dam poyré (Mas d'en Peirer)
Cap a Portvendres, costa:
la séka Xárga (seca) (La Seca Llarga)
laz botarías (les Bateries)
olz árbaz bláris, mas N (Cadastre) (els Arbres Blancs)
kúmo sadúlo (Coma Sadolla). Segons el cadastre desembocaria a la
plá3a dolz ólis, S de Paz 'Datarías]
olz ólis, mas O. da [laz 1:optarías]
sant élmo (vulgarment:) sal téms [dissimilació de Sant Elms < SANCTUS ELMUS] (Sant
Elm)
S de [sant élma]: la kréw blárika (la Creu Blanca).
Límit amb Portvendres seria Camí de les Boltes (sic) (Camí de les Voltes)
(al sál do lo dóna prépf, esquerra Arbres Blancs, damunt el mar) (el Salt de la Dona
Prenys)
una karránka'' 'una caletó', id. A Banyuls.
la korránka, particularment es diu el fort, a la Molada de Coma Chéric
lo suréo do lo patría (la Sureda de la Patria)
kórrak dam bóws (cadastre Baus) (Córrec d'en Bous)
fún darlgaldrík (Font d'en Galdric)
(pág. 21) S de Coma-xeric: la dáska (la Dasca) i dagomyé (Dugommier), reducte que
ha pres nom d'un general de la guerra de 1790.
16. Relacionar amb

querenca < quer + enea (tf. sa Clau Qerenca,

Cotlliure r292.)? Veg. Rasico (1995: 187).
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pútS palát (Puig Pelat)
Prop del mateix: kók dan rrad3át (Coll d'en Ratjat)
mas farrért (Mas Ferrenc)
sulá da mála kára (Solá de Mala Cara)
(al bák da mála kára ja és de Portvendres) (el Bac de Mala Cara)
báX da pintas (Valí de Pintes)
fún dan rrusáka (aigua minlima?1) (Font d'en Rossaca)
suréda da la patría (sobrenom d'un propietari) (Sureda d'en Patria)
la bufárda pujant a St. Elm (enquesta oral)
Cadastre de 1814:
a Portvendres (encara no separat):
Cap Gros, Port du Fanal, la Fuguarade (la fugaráda, enquesta oral), Cap Bearn (káb
dabiárra), Coll de las Portes, Coll Perdigué (-gé), Coll del Mix (-ítS)
la kabréra (la Cabrera)
Quan el fanal de Biarra vos ven per la muntanya de Querroig (a tal funári)
Senyes de pescador:
Biarra pel,'7
laz maméXas (les Mamelles)
alz mamaXúns (els Mamellons)
al kurtál par élna (el Cortal per Elna)
Xinxet, cognom (escrit Xincet 1814)
Ravin de Ramonigue (será rrumaní) (Córrec de Romaní)
Ravin de Capalongue
Fort Mailly
Puig de la Grange
Coll Perdigué
Ravin del Colla font
(pág. 22) [Informador fins act:l Jean Alouges, 4z anys, empleat de l'Ajuntament;
inte•ligent, coneixedor i molí catalá.
EL RIMBAU.'g
Som en el turó damunt el máz da la sérra (Mas de la Serra). El turó és immediatament
al NNO de la ruina del mas, al peu N del Puig de Tallaferro. A Banyuls en diuen així
del máz al surréptS (Mas el Sorrencs?). Amb l'auto, pujant, hem passat pel kók dal
kalbú (Coll de Calbó) al rrimbáw (el Rimbau) i a mas pilú (Mas Piló) on habita el
subjecte, que ja és d'Argelers. Parteix: la ribera del rrabané (la Ribera del Ravener).
Avall, vora dreta, hem vist el mas kulumbréw (Mas Colombreu), i més avall, esquerra,
mas pasaláyga (Mas Passalaigua).

Sembla que es tracta de fexpressió pel Biarra, o sia, pel Cap de Biarra.
Cal notar que malgrat haver fet una enquesta al Rimbau (Codliure), aquest veinat rossellonés no
s'esmenta enlloc a l'OnCat, tot i que Coromines hi cita un homónim al Portús (Vallespir). Veg. OnCat: VI,
381-382, s.v. Riambau.
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O de Calbó: la purtugéza (la Portuguesa).
1 més O al pakarét (el Palleret).
Fins a la ribera esquerra Ravaner, enfront: mas kristína, terme d'Argelers. (Mas Cristina)
La partió baixa cap a la kósta rrú3a (la Costa Roja) i la túrra dan súrra (la Torre d'en
Sorra) i desaigua a Iúka (l'011a).
N de Coll Calbó: púd3 uriól (Puig Oriol)
De Calbó cap a Mas Serra: kók clartkasárias (Coll d'en Cassanyes)
Damunt Mas Serra, S: píg i fórt da takaferru (Pic / Fort de Tallaferro)
Vessant E del mateix: kók da mukú (Coll de Molió)
(pág. 23) Al nostre peu E: kunsulasyú (Consolació)
D'ací cap a Cotlliure baixa la rribéra o kórrak dal duí (Ribera - Córrec del Duí)
Al capdamunt: kórrak da kunsulasyú (Córrec de Consolació).
Allí fún dan sulá (Font d'en Solá) o fún dal téwla (Font del Teula)
Afluent dreta: kórrak da kók da mukú (Córrec de Coll de Molió)
E de C. Molió: púd3 da las dáynas (Puig de les Daines)
E del mateix: kóX dan rrad3át (Coll d'en Ratjat)
Més E: fórt dugomyé (Fort Dugommier)
Més E: fórt da saltéms (Fort de Sant Elm)
Afluent esquerra Duí: klót dankalbú (Clot d'en Calbó)
Afluent esquerra Duí més avall: klót dan tróta (-tróta) (Clot d'en Trota)
Més avall: la fóry (la Forja)
Més E: la kruéta (la Creueta)
Vessant N de Coll Ratjat: la galéra (la Galera)
Dreta Duí, un poc més avall de Córrec Molió: sánta taréza (capella) (Capella de Santa
Teresa)
Prop Mas Serra i Coll de Molió: kazót dam fréra (Casot d'en Frere)
Prop Mas Serra i Tallaferro: kók da! krastáts (Coll deis Crestats)
De Mas Serra, afluent dreta Ravaner: klót dam balantí (Clot d'en Valentí) que més
avall és kiót dal máz dam pépa (mas destruit) (Clot del Mas d'en Penya)
Esquerra d'aquest: sarrát da las kastyúnas (Serrat de les Castellones?), dalt de pédraz
blánkas (Pedres Blanques)
Afluent esquerra Córrec Mas Penya: kiót dan rrukkán (Clot d'en Rodlan)
(pág. 24) S de Pedres Blanques: klót da pédras blkkas (Clot de Pedres Blanques) i fún
da la brugéra (Font de la Bruguera)
S del mateix: las kukádas (les Collades)
S del mateix: al 3asál dais ampríws (el Jassal deis Emprius) i fún dais ampríws (Font
deis Emprius)
Més S: bák dan súrra (Bac d'en Sorra)
S de Tallaferro: a madalók (Madaloc)
S del mateix: sérra dal mít$ (Serra del Mig) entre kók da furmigú (Coll de Formigó) i
kók da baXáwri (Coll de Valláuria), damunt el Mas de Valláuria que és de Banyuls
D'allí baixant cap ací: klót dalz úms (Clot deis Oms) (comenta al terme d'Argelers)
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b máta al pumé (la Mata del Pomer), mas (...?) d'Argelers a l'O de C. Vallauri
Més OSO: las krutkas (les Cruilles), partió Argelers-Banyuls
Venint: al klód da laz barnédas (el Clot de les Vernedes) i éra da laz barnédas (Era de
les Vernedes). Allí comenta l'aigua del Ravaner.
Baixant: afluent esquerra Ravaner: fún i máz da turnéwlas (a Cotlliure deien turranéwlas)
(Font i Mas de Torreneules)
Dalt de tot, davant mateix: píg da sakfórt (Pic de Sallfort)
1 dreta, S: kastéksarradíXu (Castell Serradillo) a la frontera d'Espanya
Vessant NE, davant mateix: rrók i fún darikasásias (Roc / Font d'en Cassanyes)
Més cap avall: fún da lúm (Font de 1'Om)
las tínaz dan rrétf (les Tines d'en Reig) Hi ficaven el vi?
Afluent, esquerra Ravaner N de Torreneules: b fún dal pastús (la Font deis Pastors)
Mes N: klód a las tinas (Clot de les Tines)
Prop d'aquest [i] Font deis Pastors: sarrád al fúrn (Serrat del Forn)
(pág. 25) Al fons de Tines: al máz nów (el Mas Nou)
Esquerra Tines, serrat: al baXadú (Serrat del Bailador)
I sota el mateix: la figarása (la Figuerassa)
Serrat que tira N del mateix: al gíXz blárls (els Guills Blancs)
Guills espécie de roc, esberla, que salta als ulls.
Afluent esquerra Ravaner, gran vall• ba?,,búna (Vallbona).
Veinat de Vallbona.
Damunt del mateix, S: la baga (la Baga)
Dalt del mateix: la máta dal brúk (la Mata del Bruc) i b fún da laz arréls (la Font de les
Arrels), al rrók da b fartát (el Roc de la Fertat) `cle la frayeur' [= feredat].
A la carena N de Sallfort: kuXéd dam bardaról (Collet d'en Barderol)
Més al N: púd3rrudún (Puig Rodon)
E. del mateix: sulá a las ldédas (Soló de les Cledes)
al rrumagé (el Romaguer)
N. de Puig-Rodon: b plása dármas (la Placa d'Armes) o kurrál dais pórks (Corral deis
Porcs)
Més N: rróg dal górp (Roc del Gorp)"
Més N: b túrra da la masána (la Torre de la MaÇana)
Turó més E: plané da gratakúps (Planer de Gratallops)"
Peu E del mateix: kukáda dan gabís (Collada d'en Gabís)
I baixant cap ací: la kalmika (la Calmilla)
A Vallbona: kóba da laz ankantádas (Co ya de les Encantades)
3asál da balbúna (Jassal de Vallbona)
Clot avall de Vallbona: al páz astrét (el Pas Estret)
Esquerra Vallbona, avall: al pikadú (el Picador)

19. Sobre cat. dial. gorp < corb (coRvu), veg. DECat: II, 922-923, s.v. corbl.
zo. Sobre cat. dial. planer
, veg. DECat VI, 580, s.v.pla.
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la fún da la barríla (la Font de la Barrila)
klód da la clabéza (Clot de la Devesa), afluent esquerra Ravaner
al sulá da lankína (el Solá de l'Enquina)
al rrók satiglá FRUPES SINGULARIS ‘ tOt sol'] (el Roc Senglar)
I arribem al mas pilú (Mas Piló).
(pág. 26) périaz négras (Penyes Negres)
taz bálmas (les Balmes)
fún da funtandráw (Font de Fontandrau)
rrók da las kábras (Roc de les Cabres)
fún da las karbunéras (Font de les Carboneres)
klót furkát (Clot Forcat)
plané da laspinarúza (Planer de l'Espinarosa)
fún dal rrúwra (Font del Roure)
fún da la mí3a paséta(Font de la Mitja Pesseta)
klót i fún dal bakús (Clot / Font del Becós)
Tot aixó fa al klót da lantíga (Clot de l'Antiga). És el que baixa de la Torre de Macana.
Al NE: kukáda dam parpipána (Collada d'en Perpinyana)
rrók dal dúk (Roc del Duc)
Esquerra Clot de l'Antiga: sarro dal más dan sélba (Serra del Mas d'en Selva)
kukáda da la Sala (Collada de la Xela)
fún da la mukéra Xárga (Font de la Mollera Llarga)"
Esquerra Antiga, avall: al kazáls, cases velles (els Casals)
sulá dal grapáws (Solá deis Grapaus)" i Mas pasaláyga (Mas Passalaigua)
Afluent esquerra Ravaner, més avall: klót da lóma mórt (Clot de l'Home Mort)
i las kámbras (les Cambres), kám da la kuXáda (Camp de la Collada)
la fún dal bérn (la Font del Vern)
Prop de Mas Serra i Coll Molló: kukéd dal bén (Collet del Vent)
Allí kazót dam fréra (Casot d'en Frere)
El Clot del Mas d'en Penya és kúma da karét (Coma de Lleret)"
Serrat dreta davant mateix: púd3 da la saléras (Puig de les Saleres?)"
i rróg grós (Roc Gros)
Allí: kóba da lalárt (Coya de l'Alart)
Baixant cap al Rimbau: pamparrúga (Pamparruga)
máz dan galí (Mas d'en Galí)

Sobre mollera `aiguamoll', veg. DECat: V; 747-74 8 , s.v. moll.
Sobre cat. dial.grapau `gripau', veg. DECat. IV, 661, s.v. gripau.
De lectura insegura. Cf més amunt. Sobre Lleret (< laóeréd < ladzerédo) ILLUM ACERÉTUM `bosc
d'aurons', veg. OnCat: V, 64, s.v. Lleret.
De lectura insegura. Segons Coromines, salera 'piedra damunt la qual posen sal perqué se la mengi el
bestial' és d'ús general des de l'Empordá fins a RibagorÇa i el Migjorn valenciá. Veg. DECat: VII, 6o5, s.v. sal.
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(pág. 27) máz dan maráy (Mas d'en Maray)
túrro do lo masána (Torre de la Macana)
fún i klót dan maráy (Font / Clot d'en Maray), afluent dreta Ravaner.
Coll du Palat
O del Coll de Molió: al samantéri dalz mórus (el Cementeri deis Moros)
Caries Py, del Mas Piló del Rimbau, pastor d'uns 6o anys.
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