
CORTIUDA 

Les Cortelles, partida del terme de Dorres (Alta pròpia entre Joanet i Sant Miquel de Cladells, damunt 
Cerdanya) (xxm, 95.4). Arbucies (JCor. 15-1-1982). 

ETIM. Cortei < Cortell 'clos adjacent a un mas' Roc del [ ? ] Cortina, partida del terme de Tuixén 
*CORTICULUM del quai prove el castella o mossàrab (Alt Urgell) (XXXVIII , 45.7). 
andalus cortijo), extret de C(OH)ORTICULA el dimi- 5 Casa de Cortina, a la riera de Bugarra, poble xurro 
nutiu normal de COHORS, -ORTIS 'recinte, corrai', de entre Torrent i Xiva (xxx, 81.21). 
la quai pot venir Cortelles (cf. DECat il, 976M-12; Cova de Cortina, partida del terme de Museros 
918bl-21; DECH il, 214*5-41). J . F. C. (Horta) (NL recollit per JCor. l'any 1933). 

La Cortina, partida del terme de Finestrat (Marina 
CORTÈS, MONT ~ 10 valenciana) i Muntanya de la Cortina, que prenen com 

Montcortès de Pallars, poble i antic municipi (agre- a senya de pescadors a Alfas (xxxv, 138.19). 
gat l'any 1969 al de Gerri de la Sai) (Pallars Sobirà). ETIM. Cortina dérivât de 'cort (de porcs' (DECat 

PRON. POP.: morikortés, oït a Gerri i a la Poble- n, 979^7-58). Masculi anàleg: Cortinos, terres i bor-
ta de Bellvei per Casac. (c. 1920). da del terme d'Irgo (Baixa V. de Boi) (xni, 190). 

DOC. ANT. Mont Cortes a. 1094-110 (BABL vu, « D'aqui l'important dérivât collectiu CORTINADA, 
106); Montcortès a. 1120 (Valls Aneu, 274); Monte llogaret del terme d'Ordino (Andorra); format amb 
Curtes a. 1163 (SerranoS., N. H. Rbga., 109); Monte -ada, sufix que substitueix -ETA en moites zones del 
Curtes a. 1164 (Kehr, Papsturk., 398). català occidental, cf. DECat il, 979^7-58. 

PARÒNIMS. Montcortès de Segarra, poble del mu- PRON. MOD.: kortinâda, oït alli per JCor. (1933). 
nicipi de l'Aranyó. 20 DOC. ANT. Cortinada a. 1162 i 1176 (Valls Tab., 

PRON. POP.: morikortés, oït a Cabanabona 1931; Priv. Andorra, 389, 400); P. Isarn de la Cortinada a. 
mutikurtçs, oït a Freixenet per Casac. (c. 1920). 1231 (Baraut, Cart. Andorra 1, 274.21); La Cortinada 

DOC. ANT. Munt Cortes a. 1315 (C0D0ACA xn, a. 1838 (Anyós, Relació Vali d'Andorra, 15). J .F .C . 
252); Muntcortes a. 1359 (C 0 D 0 A C A XII, 48). 

Montcortès, partida antiga del terme de Brics (Sol-25 CORTINGLES 
sonès), documentada Moncortes en un document dels Llogaret antic del terme d'Anserall (Alt Urgell). 
anys 1060-1108 llegit a l'Arxiu de Solsona per JCor. DOC. ANT. Pondi de Cortinles a. 1119-1137 (Ba-

ETIM. De MONTE CORTENSE 'muntanya on hi ha raut, Cart. Andorra 11, 50.12); Cortingles a. 1518 
corts o cortals' (DECat 11, 976^33-49). J. F. C. [Spili de Castellbò, fol. 79r). 

30 ETIM. La forma Cortinles del Cartulari de la Vali 
CORTIELLA d'Andorra 1 fa pensar que l'ètimon de Cortingles ha 

Llogaret antic del terme de Baén (Pallars Sobirà). de ser -CORTINULAS, diminutiu de CORTINA (supra) 
Probablement es refereixen a aquest, més que al se- amb una g epentètica com en el fr. épingle, i gascó es-
gùent, dominât pels moros en aquell temps: Curtice- plinga 'agulla de cap' SPÏNÛLA (PVArGc, A52b) oc. 
llam en un document de cap a l'any 111 (Colle. M o - a n t . espinla. J. F. C. 
reau 1, 13) i Curticella villula a. 782 i 809 (Colle. Mo- 1 En el mateix Cart. d'Andorra hi apareix com a 
reau 1, 22 i 30). testimoni d'un document de 1251 un Pere Cortina 

HOMÒNIMS. Cor ti ella, agrégat de Porrera (Prio- de Xoval (Baraut, 11, 105.3f). 
rat), des del quai es passa a Alforja, ja del vessant del 
Cp.Tarr., pel Coli de Cortiella. 40 CORTISSELLES 

ETIM. De CORTICELLA diminutiu romànic de cort Coma i estany del terme de Boi (Alta Ribagorça) 
(de porcs) (cf. DECat 11, 979tf59-&4). J. F. C. (xin, 182). És vali afluent per l'esquerra de la de Sant 

Nicolau, aigiies amunt de Dellui, que desaigua en els 
Prats d'Aiguadassi, cap a 1890 m. alt., entre la Coma 

CORTILS V de Mitges i Dellui. 
PARÒNIM. Cortitxelles, partida del terme de To-

Els Cortils, veral del terme de Pujarnol (Gironès). ris (Rib. A. de Xuquer) (xxx, 151.12). 
Coma de Cortils, entre el Puig de Comabona i el Pe- ETIM. De CORTICELLAS, diminutiu del llati vulgar 

draforca (Serra del Cadi),en el te.de Gósol (Berguedà). CORS, CORTIS 'recinte, corrai': amb conservació de -ice-
Cortils, mas del terme de Tavertet (Osona). 50 segons la fonètica ribagorçana pre-catalana o amb -ice-
Derivat de cort (de bestiar), de sentit collectiu o ad- del mossàrab, TVBot 1, 11-12; E.T.C. 11, 149; DECat 

jectivador; per al sufix, veg. la llista que n'hem donat II, 979£>4-7. J. F. C. 
als articles Cambrils, Carbonils, Cabrils. J. F. C. 

Cortit, ape. a Cortiuda 
Cortimunsi, V. Musser 55 

CORTINA CORTIUDA 
La Cortina, mas del terme d'Arbucies (Selva) (NL 

recollit per JCor. l'any 1933). Llogaret de 10 cases dalt d'una vali afl. dr. del Se-
Alli també La Cortina Velia, masia amb església 60 g r e mitjà, agre, al te. de Peramola; uns 4 k. al NO. 


