CASTELL
de Serra Castanyers 1248, 1403 (Ponsich, Top., 76); i
en el Capbreu de Cotlliure (1292) es llegeix loco vocato Castayners (12r 14). Aixi mateix, a Finestret (Conileni) hi ha la Collada deh Castanyers (1960; LI. xxvi,
192). Femeni: la Font de la Castanyera a Enveig (Al- 5
ta Cerdanya) (DECat il, 624^50-51, s. v. castanya), i
a Biar (Alcoi) el Pia de la Castanyera (1963; LI.
xxxvi, 11).
Del coHectiu més antic, format amb -ÉTU, hi ha
Castanyet {kastançt, 1929), llogaret i parròquia de les io
Guilleries situât entre Sta. Coloma de Farners i Osor:
Castanied 1019, Castanyeto 1362 (Alsius, Nomencl.,
122-23). Castanyadell ( < -edell < -ÈTU + -ELLU) representa un diminutiu del coHectiu esmentat: Castanyadell (kdstanadél, 1935), llogaret entre St. Hilari
Sacalm i Vilanova de Sau: Parr. St. Pétri de Castayadel 1240. (CCandi, MìHiCa li, 457), ecclesia de Castanyadell 1332 (Mise. Griera i, 380).
Castanyet i el seu diminutiu es troben formant directament contrast a una banda i altra de la serra cen- 20
trai de les Guilleries. Cat. castanyeda 'Hoc on abunden els castanyers', mot oït per JCor. a Sta. Coloma de
Farners (1931), es manifesta en la toponimia mitjançant la forma Castanyereda,2 refeta sobre castanyer:
{La) Castanyereda, nom que porten dues partides del 25
Conflent situades luna al terme d'Estoer (1960; LI.
xxvi, 163) i l'altra al de Clarà, més enllà del Casal del
Xai (ID., 132). El mateix NL, alterat en Castanyadera,
s'aplica a un altre indret conflenti prop de Nyer (1959;
LI. xxiv, 17). Ph. R.
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1 Segons el Nom. del C.E.C. (1964), La Castanya
és un «poblat agrégat de cases escampades de 53
hab., situât 10 k. al SE. del cap del seu municipi,
el mun. del Bruii, arxiprestat de Vie. Situât a 900 m
d'altitud, en el Montseny ( . . . ) Parròquia dedicada 3 5
a sant Cristòfol». — 2 Cai notar que castanyereda
fou oït per JCor., a la Bastida, Prunet i Bellpuig
(1960). (Veg. DECat 11, 625^2-8, s. v. Castanya.)

2) El Castell, raval de Figueres (Alt Empordà) al
voltant del Castell de Sant Ferran.
3) El Castell, agrégat de cases escampades del terme d'Oliana (Alt Urgell).
4) El Castell, agrégat de la Pobleta de Bellvei (Pallars Jussà).
5) El Castell, agrégat de l'ajuntament d'Ulldecona
(Montsià).
6) Es Castell, vila de Menorca, a la costa E . de l'iIla, vora el port de Mao, prop de l'antic castell de
Sant Felip.
7) El Castell, veïnadet del terme de Foixà (Baix
Empordà).
Segueixen exemples en la toponimia menor:
El Castell, gran mas del terme de Sant Julia de Cerdanyola (Berguedà) (XXXIII, 111, 14.22).
El Castell, ermita i veïnat fora del terme de Saldes
(XXXVII, 68.14) on queden ruines d'un castell damunt
YEspà 81.17).
Coli de Castell, partida del terme d'Asnurri (Alt
Urgell) (XXXVII, 167.4).
La Coma del Castell, partida del terme de Saldes
(Berguedà) (XXXVIII, 67.17).
La Rasa del Castell, partida del terme d'Odèn (Solsonès) (XXXVIII, 152.20).
Barrane del Castell i Coves del Castell, partides de
Santa Magdalena de Polpis (Baix Maestrat) ( x x v i n ,
198.20).
El Castell o Castell dels Moros, partida d'Ain (Pna.
Cast.) (xxix, 167.20; 168.14).
El Castell, sengles partides de Vilallonga de la Safor i Novelda ( x x x n , 49'6; xxxvi, 52.23).
Pia de Castell o de Castells, partida del terme d'Altea (Marina Val.) (xxxv, 155.7).
Es Castell, possessió antiga de Selva de Mallorca
(XL, 63.14), que ja figura en el mapa del Cardenal
Despuig.
Can Castell i Collet de C. C. en el terme de Pinell
de Solsonès (XLVI, 116.38, 101.6).
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CASTARLENAS
Partida de Benavarri (Baixa Ribagorça).
ETIM. N L compost de CASTELLUM 'castell' més un
En plural:
altre element, possiblement pre-romà, que no podem
Sant Marti dels Castells, llogaret del terme d'Isòprecisar, atès que no posseïm documentació antiga sovol, entre Martinet, Montellà i Bellver (Cerdanya).
bre aquest topònim (cf. E.T.C.
1, 132). Probable- 4 5 Documentât en el cens de l'any 1359: Sent Marti des
ment el mot pre-romà LENA 'Uosa' estudiat en DECat
Castells (C0D0ACA x n , 85).
v, 145-148. J . F. C.
Els Castells, agrégat del terme de Taus (Alt Urgell).
PRON. MOD.: los kastéls, oït per Casac a OrCastavi, V. voi. 1, 103-104
ganyà.
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DOC. ANT. Castells a. 1094 (BABL v m , 541);
Castellis a. 1163 (Serrano, 109); Castellis a. 1164
CASTELL
(Kehr, Papsturk., 398).

Només a tali d'exemple citem alguns dels incomptables N L L formats amb aquest mot.
^
1) Castell, poble del Confient, prop de Prada.
DOC. ANT. Castrum Sancti Martini a. 966 (Alart,
BullSocAgrPyOr
x, 82); S. Martini Castro a. 1195 (o
1075) (Cartoral de Vilafranca de Confient)-, Castell a.
1359 i C 0 D 0 A C A x n , 124).
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Pedracastell, oratori i cim que domina tota la vali
de Canet (Maresme). Oït pedra kastél per JCor. a Sant
Poi de Mar, anys 1920.
Lo Pia Castell, damunt el Barrane de les Ortigues,
en el terme de Cati (Alt Maestrat) ( x x v m , 104.15).
Sembla que el nom aHudeix a un serrât planer on hi
havia hagut un castell.

