
CAMPOS 

posa Mn. Segura (Veu del M. 1897, 29) que creu (cf. LleuresC, 201-203). J . F. C. 
que és un diminutiu de HORREUS es absolutament 
inversemblant; o millor, impossible ja que no dona 
compte de la -b- ni de -ells. CAMPOSSI 

? 

Municipi del Fenolledès, avui quasi despoblat, que 
CAMPOS pertany al cantò de Sornià. Està situât al limit del 

Confient, a la dreta de l'Adesig i aigua avall de 
Vila de la costa sud de Mallorca, entre Santanyi i Sornià; no és, doncs, català, però quasi. 

Llucmajor. Joan Veny i Clar en l'article «Ullada sobre io DOC. ANT. Campo Ursino 965 (Abadal, Eixalada, 
la toponimia del terme de Campos» (publicat en l'o- 194), 966 (Serra, Pinós Mtpl. ni, 85), Campo Burcino 
puscle Fiestas Patronales de Campos, 1965) cita com 1243 (Alart, InvLC, s. v. porch), Gm. Petit de Carn-
ei topònims antics del terme de Campos: Garonda porcino 1275 (id.). Mencions addicionals citades per 
—pre-romà—, Onxa —mossàrab—, Es Gallicani i Sa Ponsich (Top., 170): alode in Campo Ursino 1011, 
Barrala —que semblen mossàrabs romànics més que 1021, Camporsinum 1026, R. de Campoursino 1259, 
no pas pre-romans—. Per a tots aquests noms, vegeu Campo rosi 1395, Campoucy 1706, Campocy 1749, 
l'article corresponent de YOnomasticon. Sobre la his- Campossy 1750. 
tòria de Campos, cf. F. Tallada Venrell, Historia de ETIM. Alart, en el seu InvLC, cita aquest NL s. v. 
Campos, Palma, 1892. porch, i, per tant, sembla creure que prove de CAMPUS 

PRON. MOD.: kâmpos, oït a Llubi per JCor. 20 PORCÏNUS 'camp del porc' (cf. la forma Camporcino 
(XLI, 6.23). Gentilici: ksmpsnés (Llubi XLI, 6.23, cf. de 1275). Aquesta etimologia, però, deixa d'esser ac-
BDLC vi, 176). ceptable en vista de les mencions més antigues (Campo 

DOC. ANT. «Sti. Juliani de Campos» a la Butlla Ursino 965-66, 1011, 1021; també Camporsinum 
d'Innocenci IV d'erecció de les parròquies de Mallor- 1026),1 i, aixi mateix, de Campo Burcino 1243, la quai 
ca, de l'any 1248 (BDLC xiv, 59-62). Campos figura 25 forma (Burcino) deu representar una lectura falsa per 
a la Crònica de Fr. Marsili (c. 1300) (cf. Ed. de Qua- Hurcino. En canvi, l'etimologia CAMPU URSÏNU 'camp 
drado, 82). No es troba en el Llibre del Repartiment. d'óssos' no sols és conforme a les mencions més primi-
Alli hi ha una «Alqueria Entrecampos», situada en el tives del NL, sino que també està d'acord amb la si-
districte de les Muntanyes, que evidentment no es pot tuació geogràfica d'aquest: Campossi es troba al peu 
tractar del nostre Campos que es troba a la costa Sud 30 de la gran serra de Madrés, des d'on els óssos devien 
però en podria ser un compost. baixar fins a la vali.2 Ph. R. 

HOMÒNIMS: JCor. en les enquestes de MO no- 1 On la -p- prové de la P de CAMPUS i no del segon 
masticon Cataloniae ha documentât nombrosos homo- membre del compost.—2 Notem que Ponsich (Top., 
nims de Campos especialment en les terres del Pais 170) escriu Campurst (camp + urs't) d'acord evi-
Valencià i de Mallorca que conserven, com les de l ' E - d e n t m e n t amb l'etimologia proposada aci si bé amb 
bre, moites restes de l'antic parlar mossàrab: « injustificada. Cf. AlcM (Campossi < CAMPO UR-

El Campo a Palma de Gandia (XXXII, 186.17); a SINO) si bé aquest indica a tort que es tracta d'una 
Tàrbena (XXXII, 175.1); a Polop (xxxiv, 188.18); a la «partida de terra en el Rossetto» (ibid., s. v. Cam-
Pobla de Vallbona (xxx, 104.24). Cabecet del Campo possi). 
a Xixona (xxxv, informació de J . G. M. de l'any 1935). 4 0 

Bancal del Campo a Xixona (xxxv). 
Lo Campo (o Los Campos) a St. Mateu del Maes- Les CAMPOSINES 

trat (xxvm, 127.20). 
Campo-rubio a La Pobla Tornesa (xxix, 133.1). Llogaret de cases escampades agr. a La Fatarella, 
Campos pda. del te. de Tivissa, documentada ja en 4 5 a mig cami entre aquest poble i Mora d'Ebre, en l'en-

un capbreu de 1204 i en el Cpbr. d'Entença (copiât creuament amb el d'Ascó a Gandesa. 
c. 1340), ed. Palet-Romero p. 22 i f° lr. PRON MOD.-. kampozînes, a Corbera i a Vinebre, 

Campos a Ibi (xxxv, 162.2). Font de Campos que 1920, Casac.; les kampuztnes vaig oir a Ascó, 1936 
és a Riquer Alt (Alcoi xxxiv, 12.6). Els Campos a (xm, 66.19, 67.8). Gentilici: kampozins a Vinebre, 
Barxeta (xxxi, 155.19). Pou de Campos a Benaguasil 1920 (Casac.). 
(xxx, 95.25). Morro 'N Campos a Laguar (xxxiv, 152. MENCIONS ANT.: 1209: Carta de poblament 
11). Mas de Campos a la Vali d'Alba (xxvm, 164.5); atorgada pel preceptor del Temple a la Ribera d'Ebre, 
i a Vistabella (xxix, 80.19). Mas d'En Campos (potser a Ponç de Busca i companys: «qui populatores --- fue-
és un topònim post-antroponimic) a Culla (xxix, 64. rint illum locum q. vocatur Camposines, ad bene plan-
23). Els Campo-santos (NL que potser és un cultisme ^ tandum et laborandum; terminatur --- in te. de Cor-
a castellanisme) a Castell de Castells (xxxiv, 156.16). ber a, alia in te. de Mora --- ista serra q. die. Vilalba 

ETIM. Mossarabisme que prové del llati CAMPUS — tali pacto ut vos — qui predictum locum de Cam-
'plana'. La -o és résultat de la conservació per part dels posines habuerint --- nobis fratribus --- cafiç tritici — 
parlare mossàrabs de la -u llatina que la toponimia i pro censu donetis» (Font i Rius, Cartas de Pobl., S 
alguns mots de la llengua comuna ens han conservât«» 228, 1, 317, segons copies autèntiques del S. xvi). 


