COMIOLS, COMI À
COMBRET
Barrane que baixa a Termita de Sant Guillem en el
vessant Sud del Canigó (a Comalada). Recordem l'impressionant poema de J . Seb. Pons: St. Guillem allí
es cava eli mateix, sota un cobert, la fossa, i quan s'hi ^
ajeu, esperant la fi, comença de nevar... Ja alludit en
l'epos de Verdaguer: «Lo comte Tallaferro / va com
lo vent / --- / se'n baixa a l'ermitatge de Sant Guillem / ---» (cant III).
DOC. ANT. Combretto a. 995; Combrito a. 1045 io
(Ponsich, Top., 180).
ETIM. CoHectiu en -ETUM d'una base cèltica *COMBOROS 'amuntegament de runa'. Combret
és una zona
amb moites tarteres i ruñar de muntanyes (cf. DECat
m , 538*45-50). J . F. C.
i*
COMEIA, COMINYANA
i anàlegs
La Comeia, partida de Reguard (Pallars Jussà) entre aquest llogaret i Puigcerver (xxi, 148). D'aci
Els Comeiars, partida allí mateix, remuntant el Fia 20
miceli, a l'esquerra (xxi, 148).
HOMÒNIMS I DERIVATS. Lo Comeià, partideta
del terme d'Avellanos (Alta Ribagorça) (xix, 172).
Les Comeiats {les és masc. al Pali.), pda. te. la Bastida de Bellera (Flamicell), més avall del Pradet (xxi.25
161).
Els Comaiés, partida del terme de Cérvoles (ibid.)
al peu del poblé, al SE. (xxi, 150).
ETIM. Tots els NLL que hem documentât creiem
que han de derivar del llatí CUMBA MEDIA 'valleta in 30
termèdia' > Coma meia > Comeia (amb sufixos -ARE,
-ATU, - A R I U ) .

COMINYANA o Coma Minyana, a la Vali de Boi,
gran dotada que recull tot el vessant N. de l'Agut d'Erill (2520 m. ait.) fins a lo Mont (2630 m. alt.) (cim 3 5
quadrifini Montanyeta-ComaMinyana-Barruera-Senet).
Oït kçma minâna per JCor. allí (TVBoi 11, 5-6).
Barranquet de Comediana, partida del terme d'Aibalat deis Tarongers (Camp de Morvedre) (xxx, 66.3).
De CUMBA MEDIANA 'valleta intermèdia', amb propa 4(1
gació de la nasalitat > meyana > miyana > minâna
(cf. DECat v, 665^3-14; TVBoi 11, 5-6). J . F . C .
Comenseràs,
minai

V. Castellserà

El Com en eli, V. Co45

tada l'any 942: Cumba armata (Abadal, Eixalada, 172).
Solà de l'Ermada (oït armád9 per JCor.), partida
del terme de Vivers (Vallespir) (xxiv, 150.13).
Font d'Armeta, partida del terme de Berganui (Aita Ribagorça), sota els Torms, cap a Areny.
E'TIM. Vénen de coma o del seu dérivât ermat, -ad a,
erma (cf. DECat in,420M4-54, 421M0-53). Armeta
sembla també dérivât d'EREMus, amb el sufix col-lectiu -ETA, que conserva la -T- sorda a les altes valls
(E.T.C, i, 128/). J . F . C .
CO MERMEN A
Partida antiga del terme de Santa Maria de Coreó
(Osona). Documentada l'any 1257: Vitale de Coma
Hermena (Carreras Candi, Mi. Hi. Ca. u, 368).
< Coma d'En Me(n)na. Menna és un NP antic (cf.
Font d'En Menna a Vallirana, pron. armçna i veg. art.
MENNA). J. F. C.
Comià, V.

Comtois

CO M IN AL, Plan ~
Partida al NO. d'Abella (Ripollès), on hi ha terres
Jo diversos amos (NL recollit per JCor. 5-VH-1970).
Els Cominutals, partida antiga del terme d'Estama> ÌLI (Alt Urgell), documentada a ì'Spill de Castellbò a.
i 518 (fol. 98r), còpia deturpada de Comunitats o bé
:ncreuament d'aquest mot amb Cominals.
ETIM. Del català antic i occità cominal (deriv. de
CO M MUNIS 'cornu'), referit a terres compartides per diierents propietaris o per tota la comunitat de veïns (cf.
DECat 11, 863a2-¿>30). J . F. C.
PARÒNIMS:
El COMENELL
Riuet afluent del Terri, prop de Banyoles (XLIV,
153).
Banane de Cominells, partida del terme de Borriol
f Pna. Cast.) (xxix, 119.1).
ETIM. Deuen ser també formes analogues al cat.
;int. cominal, variant de comunal, désignant 'comuns,
emprius'; a la Pna. Cast, la e es pot explicar per imela
arábiga; el del Gironès pot resultar d'una haplologia
del diminutiu cominalells.
J.F.C.

Cominyana, V. Comeia
COMERMA
Mas del te. de Besora (Solsonès) (xin, apèndix 7).
Sa Talaia de sa Comer ma (oit kumérma per JCor.)
és un talaiot del terme d'Es Migjorn Gran (Menorca) 5 0 COMIOLS (1) COMIÀ (2)
(XLIV, 2 0 . 9 ) .

Coli de Comermada, entre l'alta vali de Sant Ou i
els vessants de Planoles. en el terme de Gombrèn-Planoles (Ripollès) ( x m , apèndix, 10). Oit
komarmàda
55
a Mogrony per JCor. (5-VI-1932).
Vali de Comermada, en el terme de Setcases (Ripollès). Desemboca per l'esquerra a la vali del Ter cap
a l'entrada del Pia dels Hospitalets.
Comermada,
partida antiga que apareix en unes
afrontacions a la Llaguna (Alta Cerdanya). Documen- 6 0

Pas de muntanya, entre el Segre mitjà i el Pallars
Jussà, i llogaret adjacent, que estudiarem conjuntament amb COMIÀ (2), collada i llogaret, entre el
Berguedà i el Lluçanès.
(1) El lloc ben conegut és el famós Pas de Comtois,
la fonda collada de la serra separadora del Pallars Jussà i les terres urgellenques d'Artesa, Tàrrega etc. És
el pas de carretera més ràpid i breu des de la Catalunya central, cap al Pallars, en la Serra de Comtois

