
CORNAT 

CORNAT (Coronat) (i) i CORNADÓ (n ) la Serra de Tramuntana de Mallorca, gran pic rocós 
i espadat entre S'Arrom i el Barrarte, damunt Sóller, 

Noms de muntanyes. enfront del Puig de l'Ofra (xn, 113); i cf. Arbona (So-
il) Cornât o Mont-Cornat. Oït kurnât per mi mateix lier, p. 10). Sobre el quai vaig donar details i fer con-

(xxvi, 111.11), i per Fouché. Forma el trifini entre 5 jectures etimolôgiques en el vol. i, 114-5; V. allí per a 
Noedes, Jújols i Évol (cf. m. francés al 50.000). un homônim que sembla haver-hi en el te. d'Andratx. 

MENCIONS ANT. J a figura en una donació feta Així com el Mont-Coronat o -Cornât, i els Corona 
l'a. 957 pel Comte de Cerdanya al mon. de Ripoll, de o Corones anomenats més amunt, son cims amples i 
l'alou d'Évol, on MarcaH. (colle. 871.12f) ha imprès planers de damunt, els puigs Cornado son petits, en-
errôniament T per C-: «in valle Confluente --- Evolo, io vist les altures adjacents; fins el de la Serra de Ma-
--- afr. i in monte Cornado vel in villa Bardolio --- tamala, sobresurt poc per sobre de la resta de la seva 
Oleta --- il Uilioles [lleg. iulioles = Jújols], --- i n carena; i el de Sóller és aspre, perô prim i punxegut, 
ipsa Eróla --- iv ilumine Tedo» (doc. 92), err. ja cor- i no tan alt com el Puig de l'Ofra. Per aixô els es-
regida (segons l'index) com Cornado en Cat. Car. il, queia la formado diminutiva Cornad-ó. Descartem, 
169.71. ara sense escrúpol les dues etimologies que vaig assa-

A desgrat d'aquesta antiga data és forma ja sinco- jar, amb gran dubte, en l'article del vol. I: no pot ser 
pada de Coronado: avui rediviva en lus popular del d'origen aràbic un nom repetit al Nord del Princ.: no-
país, on jo vaig oir sobretot d muYikurunât: a Noedes mes des del Montseny cap al Nord. Tampoc és soste-
(xxvi, 109), a Conat (95.6) i a Évol (xxin, 180.19). nible suposar-hi un genitiu en -ORUM (espècie morfo-

ETIM. A base de la forma sincopada, AlcM suposa 20 lógica raríssima a la nostra toponimia) del 11. CORNE-
que vingui d'un ^CORNUATUS, en Hoc del 11. CORNUTUS TUM 'bosc de corners', arbret bastant rar a Terra Fer-
'banyut', potser com a natural protesta contra la fan- ma i desconegut a Mallorca. Altrament, a les zones in-
tàstica afirmado de Fouché que sigui un nom pre- dicades dellà del Montseny, el nom és cornier s (COR-
romà.1 NicuLARios no pas CORNUS); i preguntáis els infor-

És un dérivât de corona en una de les accs. figura- 25 madors d'Alpens i Les Llosses digueren que no n'hi 
des del sentit general de 'capdamunt d'una cosa o per- havia prop de Puig-cornadó. 
sona' i d'un arbre tallat (cf. VAvet Coronat i DECat 1 Si fou per aixô he de dir «mea culpa»: perqué, 
11, 945M2,49), també 'cap elevat d'una muntanya, es- no gosant retornar a l'autor (professor de la Univ. 
pecialment 'cim planer i arrodonit': «terra super Cho- de París) el treball que, abans de la seva lamenta-
ronas» etc., en docs, pirinencs des de 975 i 990, des 30 ble conversió al xarlatanisme, m'havia promès per 
de la SdUrg. fins a Jaca (i recordem la Gelera de Co- a la Mise. Fabra, vaig consentir (sense fer mal a 
rones entorn del Pic d'Aneto) (945¿54-955al l ) ; NL de l'obra dedicada al mestre), a imprimir aquest trist 
molts turons a l'ait Aragó i al Lluçanès (notes 1, 2, 3); engendrall en els A. I. Ling. Un. Cuyo ni , 71. Fou-
i també al llarg del P. Val.2 i a les liles; i fins i tot man- ché, des que obtingué la seva cátedra de Paris, ha-
llevat del romànic per l'albanès (a9). Ja allí explico que 3 5 vent perdut el control dels seus mestres Grammont 
ve de Coronat el nom del Mont-Cornat de Noedes. i Millardet, es llançà a escriure articles sobre el que 

Perô res d'extraordinari no hi ha en aquesta sínco- no sabia, en llengües com el base i el grec, que no 
pe de la o pretónica, que veiem repetida en el cast. havia estudiat. — 2 La Corona a la Pobla Llarga 
cornado nom d'una mena de moneda ( D E C H , s .v.) ; (XXXII, 113.25), La Coroneta a Vilanova d'Alcolea 
de manera que cornados significa uns «cerros» en un 40 (xxvn, 169.21), La Coronelía de Puçol (xxx, 49.18), 
doc. de Jaca de 1471 (<zl6). Dones, si hi ha la Corona El Coronat a Benicàssim (xxxi, 113.25). Per a Co-
de Muntanyola i la Corona de la Roca, cims de l'ait roña d'Eivissa, és possible una etim. arábiga: V. 
Lluçanès, aixô ens condueix a la simple i convincent vol. 1, 115-116, potser també aplicable a algún d'a-
etimologia d'un nom de puig molt repetit en totes les quests NLL valencians. 
comarques del Nord, Mallorca; i singularment a l'Ait 
Lluçanès : 

CORNELLÀ 
(11) CORNADÓ. La carena més alta de la serra de 

Matamala, en el terme de Las Llosses, tocant al d'Al- Nom de lloc que correspon a tres municipis dels 
pens, és la serra de puckurnddó (1932, 1954, x n , 163); 50 Pirineus Orientais, un del Gironès i un altre del Baix 
i d'un altre, que l'inf. pronuncia puskurndló, a Sant Llobregat: 
Boi de Lluçanès (XLVI, 151.45). Un altre, Puigcornadó, 1) Cornelia de la Ribera: Municipi del Rosselló, 
petit, rodó i una mica punxegut, a l'alta vail de Cam- cantó de Millars, situât al Riberal vora la Tet. 
prodon, dret al S. de Vilallonga i E. de St. Bernabé PRON. POP.: kurnalá, oït a Vilanova de la Ribera 
(1970); Puig Cornado prop de Viladrau (mapa Aeger- 53 ( I960) . Gentilici: kurndjnéqs a Vilanova de la Ribe-
ter del Montseny); turó baix i rodó (cota 532) entre ra (1960); kurndjrçtjs a Cornelia mateix (1960). 
l'església de St. Aniol de Finestres i el Morral (cota DOC. ANT. Corneliano 898 (Alart, Cart, rouss., 
665): tres informadors ho digueren així, i un altre ho 119), 915 (id., 121), 1025 (id., 46-47), 1079 (CollMo-
alterava en p-kurnaló. reau XXXII, 47), villa Cornelianum 951 (Alart, Not. 

En fi Es Cornado és un deis cims més destacats de 60 hist. comm. Rouss. 1, 107), Corneliano de Riberia 1128 


