
-CODRELL 

neja a la zona xurra del riu Millars; Cehegin que ve d'un plural Sànhàgiyìn 
de la nisba o adjectiu ètnic del nom de la mateixa cabila. 

CISTA, Puig de sa (Felanitx, Mail. 36, h-9) 

Puig de 237 m d'alt enllaçat amb el Puig des Call que només en té 
214, tots dos damunt mateix de la ciutat de Felanitx (Mapa Mascaró, 36, 
h-9). Aquí no es veu altra pista etimològica que el mot llatí CISTA 'ciste-
Ila, cove', perqué l'aspecte i estructura de la paraula ens desvien completa-
ment de l'àrab, i el fet de dur article sembla indicar un antic apeHatiu. Res-
ten dues qüestions. És creíble que el llatí CISTA vagi perdurar en mossàrab? 
És possible que la i breu vagi donar i en mossàrab? Totes dues coses són 
possibles. Sembla que el valencia sistar, 'centre de distribució de les aigües 
d'un canal en dues sèquies diferents', és un dérivât de CISTA en el sentit de 
concavitat que rep i distribueix les aigües, i d'altra banda és possible que 
la i breu vagi donar i en mossàrab, fins i tot essent accentuada; vid. sobre 
aquesta qüestió l'article «guisante» del DECH. A Mallorca mateix hi ha la 
paraula xítxero, provinent de la llatina CÏCER 'pèsol'. El que no acabam de 
veure és per qué el nom llatí de la cistella o del cove ha pogut donar nom 
d'un puig. AHudiria al perfil o silueta deis dos puigs? ¿Es referiría a un 
enterrament antic? 

CLARIANA (Ciutádella, Men. 1, d-9) 

Nom donat a unes terres segregades de l'alqueria Son Morell, en record 
del poble (del Principat) on morí un familiar del propietari, durant la guer-
ra civil 1936-1939. No compta, dones, per a la toponimia menorquina 
antiga. 

-CODRELL, Bini- (es Migjorn Gran, Men. 6, £-11) 

Documentât el 1286 per Pere M. Carbonell (Chrons. d'Espanya, f. 86). 
Nom d'un escull, una platja i quatre prédis: Binicodrell de Darrere, 

B. Nou, B. de Baix i Binicodrellet. Era una alqueria molt extensa, de la 
quai també han sortit altres grans prédis: Santa Clara, Santa Monica, Sant 
Agusti, Sant Adeodat, Sant Tomàs, Sant Francese, Son Saura i es Pinaret. 




