CORTÀS
ETIM. Probablement és Gorg-ses-guilles 'gorg de
les guilles', esdevingut Cor- per atracciò deis NLL compostos de Cori-, J . F. C.

CORTARIU

Vei'nat del municipi de Bellver de Cerdanya (Baixa
Cerdanya), situât a l'esquerra del torrent de Pi.
CORTADA
5
DOC. ANT. No sembla haver-n'hi gaires mencions
Sant Miquel de la Cortada, ermita del terme de medievals. Ponsich (Top., 152) només en cita CuartaSanta Maria de Merola (Berguedà).
riu 1294, Quartariu id.
La Cortada, partida del terme d'Oris (Osona) (xx,
ETIM. Ambdues mencions citades de 1294 represen151.13).
ten evidentment ultracorreccions amb ua per o darreNa Cortada, accident coster del terme de Capdepera io ra una consonant velar (Fouché, Phon., 182). Es trac(Mallorca) (XLI, 184.2).
ta sens dubte del b. 11. CORTE 'casa senyorial', 'poblaCan Vives de la Cortada, mas molt gran i amb grans ció' (11. cl. COHORS, -TIS) més el N P germ. HARICI en
terres en el vessant SO. del Montnegre, terme de Sant genitiu (Fòrstemann, Altd. Nam., 76); així CÔRTE-HAIscle (Maresme).
RICI > Cort(e)arid > Cortaríu (E.T.C, n, 149-50;
Cortada és un cognom molt estés pel Princípat i el 15 DECat n, s. v. cort). Ph. R.
Rosselló.
ETIM. Cortada 'conjunt de corts rústiques', dérivât
de cort 'corral, estable o tancat del bestiar', DECat n,
CORTÀS
976M-12; 977*54-60. J . F . C .
20 Veïnat del municipi de Bellver de Cerdanya (Baixa
CORT AL
Cerdanya), agrégat antigament al d'Éller, situât al vesEl Cor tal, mas del terme de Víllec i Estana (Baixa sant occidental de la vali Tova.
Cerdanya). Oït si kurtâl, per JCor. alli (1933).
PRON. POP.: kurtâs oït a Puigcerdà (Casacuberta).
Cortal Rossa (sic. C. A. Torras; «Cortal Roussou»,
DOC. ANT. Cortalz 839 (A. C. SdUrg., ed. Pujol,
Brousse, Cerdagne, 359), partida del terme de Porté 25 106), S. xii (id., 112), Cortalices S. xn (id.),* Cortaucz
(Alta Cerdanya).
1286-87 (Delcor, Juifs Puigcerdà, 32-35), Cortaz 1330
El Cortal, sengles partides de Gombrèn (oït al kur- (Serra, Pino s Mtpl. ni, 206). Mencions antigües additál, Casac. a Ripoll), Gósol (xxxvni, 82.13), i Castello cionals citades per Ponsich (Top., 156): villa Curtes
d'Empúries (Alt Empordà) (xxn, 124.4).
1011, Cortalb S. xil, Cortaucz 1260, 1277, 1281, Cortq
Collet del Cortal, a Palmerola (Ripollès) (xxxvm,30 1267, Corts id., 1294, Chortis 1267, Cortalls 1271,
132.19).
Cortcz 1285, Cor(t)as 1628, Cortas 1632.
Font del Cortal, partida del terme de Sant Jaume de
ETIM. Les mencions anteriors al S. xiv no corroFrontanyà (Berguedà) (xxxvni, 137.17).
boren les etimologies proposades respectivament per
Comes deis Cortáis, a Andorra (Anyós, Relació Vali
Meyer-Lübke2 i AlcM* És més versemblant, en can3 5 vi, un origen parallel al de tants d'altres NLL romànics
d'Andorra, p. 12).
Els Cortáis de Terrers, masia dalt del Pia d'Arenes, amb el b. 11. CÓRTE 'domini rural', 'casa rústica senyoentre Sant Hilari i Arbúcies (Selva) (NL recollit per rial' més un NP; cf. Corsavi < CORTE-SABINI, CorvasJCor. allí mateix el 31-1-1932).
sili < CORTE-VASSILLII etc.4 Segons tots els indicis, i
sobretot en vista de les mencions més primerenques
DERIVATS

Corree del Córtalas, te. Rodés (Confient) (xxvi,
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de Cortas,

deu tractar-se de CORTE més el NP germ.

(en gen.; Forst., Altd. Nam., 7 9 - 8 0 , s.v. ALI203.16).
KO): CÔRT(E)-ALIKIS > Cortál(e)dz(e)s > Cortáldzs >
El Cortalet, partida del terme d'Odèn (Solsonès) Cortálts, d'on per una banda Cortas, i altres cops Cor(XXXVIII, 1 5 3 . 6 ) .
táuts. Tanmateix cal explicar la pèrdua del reflex de
El Cortalet, partida del terme d'Ars (Alt Urgell) 45 j a _L (./ 0 ja -«).
(XXXVII, 170.3).
És sabut que en la llengua medieval una -l es vocaCortalets antiga pietà del Canigó al capdamunt de litzava sovint davant una consonant dental, i que en
la vali de Balaig, al peu de l'estany: en el nostre segle e l rossellonès modem la -l arriba a desaparèixer del tot
convertit en un delitos Xalet-Refugi. I sengles par- ( a través de la vocalització en -«) quan es troba davant
tides de Mosset (xxvm, 169.14), i Borén (xxxvn,50 u n a COnsonant dental i precedida per una vocal poste94.1).
rior, com ara en motó 'molto', sóc 'sole' etc. (Fouché,
Phon., 155-56; LleuresC, 301-02). Notem que també
ETIM. Cortal 'corral d'ovelles', 'cabana i pasturai- s'ha perdut la -l davant una consonant labial quan
ge que té un pastor d'ovelles'; en l'ús andorra, en plu- aquesta esdevé final de mot: pam 'palm' < PALMU
ral, significa 'llogaret de residèneia estival de moites55 (DECat vi, 206-07, s.v. palm).5 Convé remarcar, a
families muntanyenques (format de primer per bor- MÉS a més, la variant atre de altre < ALT(E)RU, la quai
des)'; en el Rosselló ha estât sinònim de 'petit barri deu èsser molt antiga en català, puix que ja apareix al
de cases', i a l'Empordà, de 'mas'. Dérivât de cort 'cor- S. xiv en les VidesR (ms. P, 65rl): l'atre dia (DECat
ral, estable o tancat del bestiar', DECat 11, 976&4-12; i ( 236a34-¿>54, s. v. altre). Això fa pensar, dones, que
6 0 Ilavors també es devia pronunciar nosatres per nos977¿>2-978d46. J. F. C.
ÁL(H)IKIS

