CORREA
Commina, pda. antiga del monestir de Codinet (Alt
Urgell), documentada: est ipsa terra in ipsa Condamina a. 956 (Baraut, Codinet, paràg. 33.4); ipsa Condamina suptus Vallemaiore a. 977 (ibidem, paràg. 37.3).

Murcia: tìeredat de Huarat Çuleman Alcondomini a.
1272 (Rep. Murcia, p. 217.21).
ETIM. Cor omina 'camp bo i situât a proximitat
d'una pagesia', surt adés amb -r- (i) adés amb -l- (n)
5 d'un més antic commina per dissimilació < 11. tarda
Mas Coromines, antic i important, te. Vilademires CONDOMINA (IH, amb nd conservada en part fins avui
(entre Empordà i Garrotxa) d'on provenia la familia pel mossàrab), dérivât d'un anterior CONDOMA 'casa
de l'autor de YOnom. Sembla que de primer es deia amb cort i altres dependències', derivai de DO MUS 'ca«a Coromines», i que ja era molt conegut el 1600 es sa' (amb CON- que li conferia el valor de 'allò que va
dedueix de la forma del nom del poblet, per contami- io j u n t amb una cosa': DECat H, 942M-945M3). J.F.C,
nació deis dos, que registrem amb aquella data, «a Vilademines», a l'art. Vila (infra).
Corquell, V. Cloquell
Les Coromines, veïnat del municipi d'Aguilar de
Boixadors (Bages). Oït tez askulumínas per JCor.
CORRAL
(1933). Documentât Ses Conamines a. 1359 (CoDo u
El Corral, partida del terme de Sant Marti de SobreACA xii, 53). Pot ser el mateix:
munt (Osona) (XLVI, 150.27).
Les Coromines, veïnat del terme de Sant Pere SallaEl Corral de la Verera, mas, te. Tagamanent (Vallès),
vinera (Anoia). Oït tez askurumíms per JCor. (1933).
Corral de Canudes, beli mas, al Bgd., veg. s. v. CaLes Coromines, partida del te. de Pi de Confient.
nuda.
Capelleta de Sant Antoni de les Coromines, partida 20 Es Corral Fais, partida del terme de Esporles (Madei terme de la Pobla de Lillet (Berguedà), documen- llorca) (LX, 200.2; Mapa Mascaró 16D10), i un altre
tada l'any 1544 (Serra, Pinós M.ataplana 111, 183).
en el terme de Manacor (XL, 58.13-14).
Coromines, partida antiga del terme de Sant Andreu
Caló des Corral, partida del terme de Santanyí (Made la Barca (Baix Llobregat), documentada l'any 1158: llorca).
manso de Conamines (Cart. St. Cugat 111, 191).
25 Cala Corral, partida del terme de Sant Josep d'EiCabana del Coromines (oït kurmínes), partida del vissa (xxxix, 9.13).
terme de Solsona (XLVI, 79.39).
Serrât det Con au der Auet, partida de Bossost (Vali
Solana de Cormines, partida antiga de la Vali d'As- d'Aran).
sua (Pallars Sobirà), documentada l'any 1645.
DERIVATS
El Corominal, mas del terme de Vilanova de Sau 30 Els Corralets, partida del terme de Quatretondeta
(Osona). NL recollit per JCor. (1925), derivai coliec- (Cocentaina) (xxxv, 57.17).
tiu de (1).
El Corralot, partida del terme de Montferri (Alt
Cp.Tarr.) (XLVI, 36.33).
(11) La Colomina, sengles partides deis termes de
Los Corralots, partida del terme de Pallerols del
Fullà (xxvi, 127.16; 128.4), Saorra (xxvi, 130.7), Tar-3? Cantó (Alt Urgell) (xxxvm, 1.6).
gasona (Alta Cerdanya) (xxm, 101.26), Noves de SeLes Corralades, partida del terme de Crevillent
gre (xxxvii, 194.6), Roda d'Isàvena i Callosa d'En (xxxvi, 146.20).
Sarrià.
La Corralissa, baumes en el Pia de l'Orri, en el te.
Sa Colomina (oït kulumína per JCor.), partida del de Castell de l'Areny (Berguedà) (XXXVIII, 126.15).
te. d'Alaró (Mallorca) (XL, 28.9; Mapa Mascaró 9C11). 40 La Corralissa, sengles partides de Vistabella del
Sa Colomina, possessioneta del terme de Muro de Maestrat (XXIX, 78.5), Vali d'Uixó (xxix, 195.12), AlMallorca (XLI, 19.16).
menara (Pna. Cast.) (xxx, 7.10), Vali de Segó (Camp
Les Colomines, sengles partides de Càldegues (xxm, de Morvedre) (xxx, 11.13), i Alginet (Ribera de Xú69.26), Guingueta d'Ix (xxm, 50.5), Montcortès quer) (xxx, 183.24).
45
(XXXVII, 112.21) i Llessui (Pallars Sobirà), documentaAmb fonètica mossàrab:
da aquesta l'any 1645 en el Capbreu de Rialb, fol. 58r.
Mas de Corrales, te. Atzeneta Mae. (xxix, 21.13).
Barrane de les Colomines, partida del terme de Boi
Corrales, partida del terme de Xaló (Mq. de Dénia)
(Alta Ribagorça) (xiii, 174).
(xxxiv, 74.22).
Mas d'En Colomines, partida del terme de PoliesEl Corralero, partida del terme del Camp de Mirra
tres (Rosselló) (xxvn, 108.26).
50 (Alcoià) (xxxvi, 27.24).
ETIM. Per a la presència en mossàrab cf. la forma
(IH) «La Condomina-, sitios hondos en la Huerta de qurrâl documentada en una escriptura toledana deis
Alicante» (Cavanilles 11, 248).
Ss. xi-xii i définit com a «gallinero donde se crían las
La Condomina, mas i barranquet del terme de Beni- gallinas» en PAlc; cf. DECat 11, 948¿z7-16. Com es veu,
lloba (Cocentaina) (xxxv, 115.18).
55 corrai havia désignât masos i llocs importants. J . F . C .
(iv) Mas Condami, avui més conegut com a Mas dels
Xots, pda. del te. de Nefiac (Rosselló) (xxvn, 91.16).
CORREA
Condamina Crosa a. 1098 (Bast.-Bass.).
Condomini, de l'adj. nisba, nom d'un morisc de 60 Llogaret del Berguedà, uns 15 k. al SO. de Berga,

