CORONA

ria un lloc on habitualment farien sonar el corn d'alarma per la presència
de pirates a la mar? No es veu gaire convincent. No gaire més cercar-hi un
parallel moresc del terme alpi horn 'puig agudissim' (Matter-^or», FinsterAsLT-Horn, etc.), pròpiament doncs 'punta banyuda de l'altura' (tur). Ni
tampoc que el nom del puig mallorqui i eis de Terra Ferma, tan llargs
i complexos un i altres, tenguin etimologia completament diferent. En tot
cas és inconcebible un arabisme en paratges tan nòrdics com Al-Pens, Finestres, Viladrau o Camprodon.

Cornia, Corniola, V. Conies

CORONA (Eivissa, sobre la costa NO, entre Albarca i Portmany)
Basti'ns fer memòria que aquest venerable nom popular és l'unie nom
viu de la poblado que es disfressava sota l'adotzenat i artificios de Santa
Agnès.
Hi ha la Corona a la Pobla Llarga, la Coronella (terme de Puçol), la
Corone ta (terme de Vilanova del Maestrat), el Coronal (terme de Benigànim). Hem de suposar que tot això és la paraula llatina CORONA, però en
llatí clàssic existia el diminutiu arcaic COROLLA que originàriament significaría 'coroneta', i ha donat el cultisme català corolla-, i el terme genèric toponimie, propi de la zona de Morella, curolla 'turonet rodó', sense comptar
que d'aquí ve també el verb català curullar, l'adjectiu curull, etc.
Quant a Corona d'Eivissa, l'aspecte històrico-etimològic és més complex i el problema etimologie més difícil, car almenys sabem que hi hagué
una altra forma antiga del nom, probablement més antiga. Val a dir que la
present també ens consta des d'antic: car per un document coetani ens consta que l'any 1289 el batlle d'Eivissa pel paborde «havia anat a Corona»
per precisar la partió entre les terres del paborde i les de PArquebisbe, des
del Cap d'En Nonó fins al torrent (de BUSCASTELL, veg. el text i cita precisa en aqueix article). També anomenen la Vénda de Corona l'any 1775
entre les del quarto de Balansat (MACABICH, Feud., 3 9 ) .
Però es veu que en temps deis moros no sonava igual. En el Repartiment de c. 1240 un nom ben semblant [{ADcalona] figura désignant sengles llocs importants en dues parts de Pilla. Una «alcaria Caloña» entre les
de Balansat (lin. 89 o 97, lect. de Coromines), que coincidiria bé, geogràficament, amb Corona; i d'altra banda una «Alcharia Alchalona», però aquesta
és entre Balansat i Sta. Eulària (o sigui cap a la costa SE., quasi a la part
oposada de Pilla) (lin. 16 o 28). Amb la segona podria coincidir, encara, un

