
COANEGRA 

cova-negra-, i fa més que això, corroborarli de retop fets topogràfics que quasi imposen l'ètimon ---NIGRA. 
tota l'etimologia CUMBA NIGRA. Però, s'hi oposa aquí la à de la sillaba tònica. I què se-

ria el primer component? 
Alguna alternativa? En podríem imaginar una, que Examinem unes quantes alternatives. Per salvar l'ob-

tindria la virtut de donar explicació de la -D- de la for- * jecció de la à tònica proposem les primeres. 1) CUNA 
ma medieval Cauda Nigra. És la que m'inspira l'etim. ACRE 'bressol agre, aspre'; aHudint a la forma en clot 
del poblé de Bages Coaner, que demostrarem en l'arti- poc profund. CUNA no és català, però sí llati: una relí-
ele (infra): CODICE NIGRU 'mata negra', 'boicúria espes- quia toponímica fora ben isolada. Cert que la idea de 
sa'. Suposaríem, dones, potser, que el nom mallorquí 'bressol' apareix en toponimia catalana, en una bresso-
vingui de CODICE NIGRA, passant per codeznegra < IO lada, per un clot o cometa, com nom genèric, bastant 
codenegra, amb una -D- que hauria tingut existència repetit en tota la Cat. Nord. En recordo casos des del 
real, i després s'hauria perdut en la historia fonètica, peu del Carlit (la Br e ssola d'Orlú), fins a les valls lle-
ajudant-hi la interpretado demo-etimològica 'cova ne- vantines del Canigó: Font de la Bressola a la Llaguna 
gra' o 'cua negra'. (Capcir), en el Vallespir, L'Empordà etc. St. Just des-

ila efecte, sembla possible que en aqueixa zona, al- v Berg forma etim., alterada per etim. pop. en el Desvern 
menys en la Mallorca pre-sarraina, hi vagi haver bos- del Baix Llobregat. Contra CUNA ACREM, però, resta la 
quina espessa, negrosa. Hi ha, però, objeccions: que el massissa objecció que CUNA no ha existit mai en cata-
11. CODEX 'soca', i translatíciament 'bosquina', era mas- là, ni en recordem casos en la nostra toponimia, per 
culi, i així es presenta en el cas de Coaner, però aquí més que bressola i Des-berg siguin comparables, però 
hauríem de suposar un femení NIGRA i en fonètica mos- 2 0 només en semàntica. 
sàrab, esperaríem a Malí, codee de CODICE. Cercar-hi Les altres alternatives suggerides per justificar la á 
justificacions fonètiques o per contaminado seria ja accentuada topen amb objeccions pitjors: 2) LACUNA 
massa rebuscat, contra objeccions de fonament ciar. En ACRE: hi ha realment un estanyol; amb una segmenta-
conclusió, l'etim. CUMBA NIGRA és neta d'objeccions, ció alterada: La cunagre, però hauria de ser un cultis-
i és digna de preferència. 2 5 me, sense el tractament cat. de L > // i amb una -c-

En el dubte seria útil trobar-li algún suport en insonoritzada. Condicio increíble per al nom d'un in-
noms del català continental. Coanegra ens consta com dret tan rustie i inhabitable. 
a cogn. des de 1397, però és cogn. mallorquí. AlcM 3) Si menys-estimem l'accentuació, podríem, en 
no ens informa de l'extensió d'aquest cognom. canvi, agermanar-lo amb el nom mallorquí, sigui CUM-

Com a N L L sí que en sé un de continental, que és 3 0 BA NIGRA o COVA NIGRA. Pel significat serien legítims 
un poc diferent, però tanmateix de singular semblan- fots dos; mal que no sigui gaire profunda la Cunagra 
?a amb el nom mallorquí; quant al dubte plantejat tin- es pot mirar com una comella i fins com una cova (es-
dria la virtut orientadora de portar inequívoc article botzada després, per una erupció). I com que de ne-
femení i designar un lloc d'intensa i palesa negror. gra ho és de debò, ací es podria admetre dissimila-
Per desgracia aquest és un nom problema, d'interpre 3 5 ció koman- > kovan-, i pèrdua ulterior de la -v-
tació ben dubtosa. I més susceptible de rebre llum (cf. Coanca i Coancs, COVA, -ANKO, -ANKA etc.). Per la 
del nom mallorquí que de prestar-n'hi. Sigui com vul- -a- i l'accentuació caldria suposar un desplagament en 
gui s'imposa estudiar-lo conjuntament, en apèndix. hiatus, com en boaria > bòria (DECat, s. v.); anàlo-

gament koanégra > kdnegra > kónsgrd. Diríem que 
ha Cunagra, a la Vali de Finestres, en l'Alt Giro-4 0 d i a formen en català un arxi-fonema, en el sentit 

nès —igual lícita hauria estat una grafia Con-, ja que que la gent no distingeix la -e de torre de la a de torra, 
es pronuncia h kunágra—. És a la part més alta de o la e de aferrissar-se de la a de afarrissar-se. ¿Seria, 
la vali de Sant Aniol de Finestres; recollit allí en Ten- dones, lícit argüir que, per a la gent, això ja era Co-
questa de 1958 (XLIV, 97), i visitant el lloc, de nou, nagra i havien menyspreat l'accentuació? Argucia bas-
l'abril de 1968; és amunt del llogaret de Les Medes i 4 5 tant sofisticada. 
es tracia del cráter d'un petit volca apagat, com els Més aviat suposar una fluctuado accentuai cónagra/ 
que es troben disseminats, des d'allí cap a Santa Pau conégra finalment estabilitzada Conágra. Potser es po-
i Olot (cf. infra, l'art. Cruscai). Llavors m'ho vaig dria reforjar recordant que a l'È. Mj. es conservaren 
fer dir i explicar de nou per 3 inf. pagesos. És un pia illots en el cat. continental de la 3 neutra tònica ba-
alt de la serra, i des del temps volcànic (S. xv), hi 5 0 lear. Avui encara es pronuncia nigra en el baix ros-
ha quedat un lleuger clot, poc fondo, i que s'inunda sellonès del Nordest, la Salanca; així com en les 
fàcilment; entre això i que la terra volcánica és rica muntanyes del Gironès, Empordà i Garrotxa, hi ha-
en humus, ara es conrea i és fertilissima. I aquí sí via illots de la reducció rossellonesa de -ns a -s (Ca-
que ningú podria dubtar de la negror. És un lloc parió mons > Camós etc.) i així com hi hagué illots de -N" 
de l'ex-volcà de la Font-Pobra, vora la collada entre 5 5 > -ri: car ni Begudán ni els castelloniris no són lluny. 
Santa Pau i St. Iscle de Colltort, uns 3 k. més a l'O. Imaginar que en aquest racó selvàtic i reculat de les 
de la Cunagra, en la mateixa carena: sinó que el de la muntanyes gironeses, subsistís un illot de i, que hagué 
Fontpobra és més fondo, i pie encara de carbó volcà- de ser la pron. comuna de tot el cat. or. i ross. fins 
nic; un veritable antre tenebrós (visitat de nou, 1980). al S. x m no és precisament arbitrari: això ajudaria 
També La Cunagra és negra a tot ser-ho. Aquí són els 6 0 a l'estabilització de kunágra en aquella fluctuació en-


