
CORGADA 

CORGADA, Cala (es Migjorn Gran, Men. 6, h-7) 

Corgada és la forma mossàrab del nom català Escorxada, que, curiosa-
ment, també es dona a aquesta cala. 

És evolució mossàrab de CORTICATA 'escorxada'. 
El seu significai seria 'cala de penyals descarnats de terra'. 
És el mateix significai que es dona ais Pirineus, com la Vali d'Aran, Vali 

de Boi, Cerdanya, etc. Pronunciai korqata pels àrabs, ha donat corgada en 
boca deis catalans. Ben coneguda deis aranesos aquesta qualitat de la Serra 
Escoriada. 

CORNADOR, es (Escorca-Sóller, Mail. 8, h-10) 

És quasi idèntic al nom del Puig Cornador de l'Alt Lluçanès (cap a Al-
pens) que és també un gran puig; n'hi ha un altre prop de Viladrau (mapa 
Aegerter del Montseny, C. E. C.); un altre puig petit i una mica punxegut 
prop de Vilallonga de Ter, a l'est de St. Bernabé (1970); un altre a la 
vali de Finestres, turó baix (522 alt.) entre l'església i el Morral (cota 667), 
oïts tots ells per Coromines puc kurnadó (el darrer així a quatre informants, 
puc kurnaló només a un). 

Coromines creu recordar que n'hi ha encara algún altre en el Princi-
pat, no pot precisar on. El del Lluçanès, i els altres subpirenaics, no tenim 
gaire raó per creure que hagi terminât mai en r, tampoc podem jurar que el 
mallorquí terminés en una r antiga, encara que creiem que sí; però la sem-
blança entre el nom mallorquí i els del Principat és absoluta i essent noms 
de puigs un i altres, es fa difícil de creure que tinguin etimologia dife-
rent. Els del Principat sembla que hagin d'ésser un dérivât de CORNETUM 
'bosc de corners': sigui un diminutiu en -ó, o sigui PODIUM CORNETORUM 
'puig deis boscos de corners'. En principi el nom mallorquí podría èsser el 
mateix per més que no ens consti que hi hagi corners a Mallorca; i de fet 
sembla que no (COLMEIRO, Enum., n, 631-3, omet del tot les liles). Sem-
bla que hi hagué un homònim o cosa semblant a Andratx, car J . B. Ense-
nyat hi situa un «Puig Cornador» que afirma documentât l'any 1408 (Ba-
ronia, i, 268). Però no sabem si és forma exacta (o «interpretada»), car el 
que Rosselló Vaquer i Bover Pujol troben en aquell terme és Cornuatera, 
a Tactual possessió de Son Mas (23, e-12), que és a uns 300 métrés del pe-
rímetre E. de la poblado, on no deu haver-hi cap puig. 

Per altra banda tampoc no podem descartar que mail. Cornador tengui 
un origen radicalment diferent; per exemple podría esser un compost arà-
bic de qârn 'banya' en el sentit de punta: qârn at-tûr 'banya del tur\ ¿Se-




