CADI
tòria de Tucidides: «aùrbç ò Xifieviaxoc; <pvoei nayvisitât moites vegades des de 1930, i m'he fet descriuxaXôoç ¿¿xe èxeivco ôppdÇsod oci»', i traduïm: re, com una badia, amb els remarcables Farallons de
'aquest petit port, per la seva situació, era excellent Culip ( X X I I , 99.25) per informants del Port de la Selper ancorar-hi s e g o n s el t e m p s de la mar'. No par- va (XLV, 133, 137) i de Cadaqués (XLV, 129). Ara bé
la de les costes hispanes, estranyes a les seves recer- 5 en el doc. de 1030, que hem extractat supra, hem vist
ques historiques, sino de l'illa de Zacynthos, que fa- que citen «alium portum quem vocant Chulib» (Marcilitava el pas des d'Acaia a Sicilia: «aiïrr) rj vfjaot; cali., 1043.33).
(pùaet Tov elç ZcxeXiav KapanXov xaXûç eixe»
Això i ja la singularissima fesomia del nom ens
'aquesta illa, per la seva situació [diu en un altre pas- indueix fortament a cercar-hi quelcom d'arcaic i presatge] afavoria la navegació a Sicilia' (xara xatpoûç10 romà (com els veïns Talabre i Cullavo) o bé grec com
ôaXaaatouç).
Cadaqués i Palicorna. Em guardo de descartar la priRes mes usuai en grec que aquests matisos de mera alternativa, però almenys em sembla obert el
xacpôç: èv xaipo) rapax^Sec xai oùx 'éxovn evitXo- pas a una conjectura grega ben raonable. L'adjectiu
cav nXeïv «naviguer dans un moment de trouble et xoXo(iôç és ben conegut: 'mutilât, escapçat' «maimed,
de tempête» (diu la millor trad. de St. Gregori de Na- mutilated» el tradueixen les millors versions de la
zianze); TCÛ xacpco ÙTZEÌXEÌV «céder au temps»; xatpôç
Cyropaedia i d'Aristòfanes; 'éXoua xoXofiâ 'olivera esX£I[J.ÔÛVO<; 'temps hivernal' Plato (Lleis 709.5). Se'n capçada' (inscr. grega de Sicilia, Co. i, 5594) «(cup)
derivava l'adjectiu xa'ipioç, 'avinent en lloc o temps', broken, chipped» en les Hist. de Theopompos; de
rà xaipca «opportunities» (Tbuc. iv, 10), xaipiai
vegades 'baix, rebaixat', aplicat a un reixoç o 'muralla'
aviupopat 'desgràcies ocasionals' Esquil (Theb. 1064) 20 (Appianos). El diminutiu xoXóficov és un vestit intern
7tpôç TÒ xaipiov «in season» Sòfocles (Philoci. 525). de mànigues retrossades o sense mànigues, en EpiphaÉs més, la combinació amb xazà era tan usuai, que es nios. D'aquesta formació, o d'una d'adjectival xoXôva formar, ja des del grec més antic, l'adjectiu xaxa- flioç 'a manera de xoXofiôç', llatinitzada COLOBBJU
xaiptoç, de sentit més ponderatiu que el simple, i ja (amb la germinació tipus CAVEA > GABBIA, LABBIU >
el trobem a la Iliada (il, 439) i a l'Antologia Palatina 25 llabi), resultava en català (amb ÓI > ut) *Coluib, que
(9.227), acostant-se ja, quasi del tot, a la forma del pogué reduir-se a Colib, tal com nuit a nit. Bé podem
nostre ètimon.
admetre que es vagi aplicar al gran Faralló de Culip,
Un helienisme toponimie en terra catalana. No hi enorme columna escapçada: axôiteXoç xoXôfiioç-, o a
pot haver escrupol, essent a les costes. N'hi ha tot un una torre de guaita, mig ruïnosa nùpyoç xoXófìiot;, tal
rosari. Recordem 'Ayadrj > Agde, Aevxô.ç, -àSoç > 30 com la que ha donat tants NLL catalans (i de pertot):
Lleucata (amb els diversos L'Ocata), 'Hixepoaxone- Moncofa < àr. manqûfa {E.T.C, i, 267), o Torre-esïov (mutilât en SCOPIO i arabitzat en eksâbia > Xà- cassana.
1 Josep Rahola i Sastre conta que el seu pare, metge
bia); els que he indicat en el vol. i a les Illes (s. v.
Perella, p. 229), els Estells de les Pituiïses; altres de
de Cadaqués, anant amb eli a visitar un malalt, a un
menys segurs però no in ver semblants, Pantaleu {lia-35
mas cap amunt de la vila, li deia, assenyalant-li un
va07]vaïov vn]aiov}) potser Andratx, d'un âvSpâxcov,
arbre petit, un arbust: «veus aquell arbre?, és un
estatueta apotropaica consagrada a les furies de Pocàdec: d'eli ve el nom de Cadaqués» (article publiseidon. Si Guixols no ve del grec, la forma Cypsela que
cat a Los Sitios, de Girona, 8-IX-1985). — 2 Tlapali dona el Periple Massaliota, està ben hellenitzada.
jwpioç, -ov, està documentât en escolis de Sòfocles.
És versemblant que se'n pugui espigolar algun més 40
Els adjectius en -ÎVOÇ, équivalents dels en -IOÇ, es
en aquesta Peninsula del Cap de Creus, claferta d'artroben en massa en totes les époques del grec {Xeùcaismes toponimics (mal siguin més aviat cèltics o
xtxoç, xpôxivoç, xôxxivoç son clàssics). Cf. itepiceltoides: Roda, Peni, Cullaró, Talabre-Tavallerà).
7Jj->poç 'els encontorns d'un lloc' en l'Evangeli.
Començariem per recordar els innombrables Farallons
que rodegen les platges de tota la peninsula ( < tpaXa-45
Cadell, Beni-, V. nota 2 a Camarasa
picov, com he demostrat en el DECat m , 883-4). A la
mateixa badia de Cadaqués hi ha el nom Palicorna on
és fàcil olorar grec. És el nom d'un paratge mari, platCADÌ
ja o baix-fons, a uns 15 métrés de fondària, i a uns 5080 de la platja, enfora dels Norais que hi ha entre 50
1) Serra de Cadi, entre la Baixa Cerdanya i l'Urge«L'Instrument» i la Platja Poal, uns 180-200 m. al sud llet. Corre d'oest a est per un espai de més de vint
d'aquesta. Bé crec que podem endevinar-hi un adjectiu quilòmetres fins damunt de Bellver, i alli una carena
grec en neutre plural *7tapaxcôpiva 2 'indrets entorn tomba cap al Sud per tornar-se a elevar en el pic gede la X^Pa\ 'ta terra ferma', amb dissimilació r-r- >
gantesc de Pedraforca, Alt Berguedà: entre el Pedra5 5 forca i l'extrem oriental de la Serra de Cadi s'enfon-l-r.
En la costa nord de la peninsula hi ha Culip, gran deix la coma de Serneres, probablement és aquesta
cala, cosa d'un k. 1. r. a l'O. de la punta del Cap (on coma —que forma una gran conca— la que ha donat
els grecs havien plantai I'estàtua d'Aphrodite Kythenom a la serra de Cadi, que vista des de Cerdanya coraia, després desbancada per la gran creu del CAPUT mença damunt la coma de Serneres i segueix fins daCRUCIS), a la vora de Cullaró, platja i badia, que he 6 0 munt de la Seu d'Urgell.

