
-CODRELL 

Probablement mossàrab: PINNA QUADRELLA, tal vegada aHudint a l'es-
cull o bé a una altra roca de forma quadrada o escairada. En el Rep. de Ma-
llorca (f. 7v, Busquets 723) trobam un Rabal benicadrel. Recordem, però, 
d'altra banda, el nom de la serra valenciana de Benicadell, que ve de PINNA 
CATELLA, car la repercussió de r és sempre possible en noms on hi ha una 
altra líquida. En fi -codrell també podría ser forma arabitzada (com Cote-
lia) del mot pre-romà KÓTALO- que ha donat el cat. còdol, si bé amb -r-
per repercussió de liquida. 

COLOMBAR, es (Alcudia, Mail. 6, f-9). 
Nom d'una possessió ran de l'Albufera d'Alcudia i també d'un accident 

de la costa de Llucmajor (38s, c-4). Despuig registra el primer en el seu 
mapa, prop de l'alq. Beniatria. Coromines els oi tots dos pron. ds kolomba 
(Llucmajor, i l'altre a gent d'Acódia, Muro i sa Pobla). 

És la resposta mossàrab del català colomar 'paratge on els coloms fan 
niu i hi viuen'. 

Com que en lloc d'això el Llibre del Rep. (f. 6v, Busquets 722) inclou 
un Raal palumber, a continuació de Raal benedria, sembla que des d'època 
mossàrab coexistiren com a nom d'aquest lloc els dos equivalents: COLUM-
BARE i PALUMBARE O PALUMBARIUM. 

N'hi hagué encara homònims en altres parts de l'illa. En llistes de noms 
de lloc antics datades de 1511 troba Coromines Colombar en una llista dels 
de Campos, i un Rafal d'en Colombàs en una de Montuïri. Com que el ter-
me de Llucmajor afronta amb el de Campos no fora impossible que es refe-
rissin al mateix lloc (si bé hi ha prop de 20 km des d'aquell accident fins 
a la partió dels termes); que el de Montuïri sigui el mateix, per mes que es 
trobin tots dos el 1511, no sembla possible, no sols perquè Montuïri ja està 
més allunyat sino perquè el d'aquest és un «Rafal d'en Colombàs» situât 
prop de Rafalaixat. 

COLONY A, Vali de (Pollença, Mail. 6, a-3) 
És ben coneguda la seva etimologia llatina, COLONIA, com a nom d'he-

rènda mossàrab. 




