CANYAMEL

CANUM, es (Maó, Men. 8, h-1)
Antoni Ramis 19 ho doc. en el segle xvi amb el nom Rafal Canum.
Classic amb eis sentits de «réchaud chauferette fourneau» 'escalfeta, fogonet'. També ho registra el nostre Ramón Martí.
Segons Dozy 20 a Egipte i a Algèria és un braser o fogonet de terrissa
usât pels pobres per cuinar i escalfar-se.
L'espanyol Aben Pasqual, l'usa amb el sentit d'estufa, explicant que el
iîlosof Aben Said, de Toledo, en eis mesos de novembre, desembre i gener
ensenyava eis seus deixebles en una cambra on hi havia un kânûm, o
estufa.
«Pan cozido so la ceniza», es deia khubz al kànûn (segons l'escriptor
moro murcia Xecurí), o bé känümya (Pedro de Alcalá).
Com que khuhz és 'pa', aixö vol dir que kanum significa 'fogonet per
coure pa', 'estufa', 'braser', etc.
L'intercanvi de -m i -n és una confusió normal que feia l'àrab vulgar
d'Espanya, 21 i el canvi invers de la n en m era per ultracorrecció, com en
el mot magatzem provinent de magzen.

CANUTELLS,

« (Maó, Men. 11, g-9)

Antoni Ramis («Noticias», 1829, iv, p. 49) els doc. l'any 1434.
Essent el nom d'una cala que no acaba d'ésser un fondejador perfecte 22
el seu nom ha de venir de Cal-ot-ell, dérivât de cala com el mail, caló o caleta, amb la primera / dissimilada en n.

CANYAMEL

(Capdepera, Mail. 22, d-7)

Nom d'una antiga i famosa torre de defensa, d'una possessió, d'un torrent i d'una platja.
Sota la més gran reserva, Coromines crida Patenció sobre la possibilitat
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21. Joan COROMINES, Entre dos llenguatges (Barcelona, Curial, 1976-1977), vol. m ,
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til, p. 43.
22. Miquel BARBER BARCELÓ, Apuntes para un derrotero menorquïn destinado a
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