
COTALBA 

rera amb l'apòcope soferta per Costar. Imagino que Còts, maset del terme de Xixona (Alacantí) (xxxv, 
d'aquest lloc pendria nom el noble llinatge de Jaume 83.15). 
Custurer, el savi jesuíta, apologeta de Llull, nat a Prat del Cotet, partida del terme de Sant Joan Fu-
Palma el 1657, mort el 1715 (JMBover, Bi. Escr. Bai., mat (Alt Urgell) (XXXVII, 175.15). 
§ 326). 5 Sengles Can Cotet, a Prats de Mollò (xxiv, 46.25) 

i Vilallonga de Ter (5-V-1970). 
Plana de Code, partida del terme d'Ainet de Besan 

La COT (Pallars Sobirà) (xxi, 175), amb la -e conservada per 
la fonètica pre-catalana de l'Alt Pallars. 

Llogaret agre, al municipi de Santa Pau (Garrotxa), io 
en la zona volcánica del SE. d'Olot, en el pia de la Cot. Altres DERIV.: 

PRON. MOD.: tekót, oit a Mieres per Casac. (c. Coder, sengles partides de Porteli de Morella i Vi-
1920) i a Santa Pau (l-v-1934) i a Sant Aniol de Fi- lafranca del Maestrat. 
nestres (xnv, 96) per JCor. l'inf. de Sant Aniol, del Codera, Punta Codera i el Racó de Codera, a la cos-
volcà de la Cot, en diu plá sa kót (13-IV-1968). Horn 15 ta del terme de Cadaqués (XLV, 118). 
hi assenyala especialment: El Cudai, partida del terme de Bétera (Camp de 

Santa Margarida de la Cot o turó de la Cot, Puigs Llíria). Sembla reducció de Cudair (o Co-) amb -air la 
de Jordà de la Cot i Costa de la Cot o de Sant Mi- forma del mossàrab corresponent a la cat. -er. 
quel {Ene. Cat.). 

DOC. ANT. Sti. Michaelis de ipsa Cote a. 1119 (Al- 20 El Codòs, valí en el te. de Vimbodí. Potser idèntic a: 
sius, Nomenclátor, 150); Sti. Michaelis de Cote a. 1252 Cudòs, partida antiga de l'Espluga de Francolí (a. 
(Alsius, ibid.); Par. Sti. Michaelis de Cote a. 1362 (Al- 1160), Miret, TemplH., 481. 
sius, ibid.). DOC. ANT. Vallem de Codotio a. 1185 (Cart. Po-

Parròquies de Qa Cots, documentades en el cens de blet, 23); Chodocio a. 1187 (ibid., 30); Codoz a. 1189 
1359 (C0D0ACA xn, 107), no sabem si s'han d'iden-25 (ibid., 29); Chodoz a. 1196 (ibid., 32). 
tificar amb el poblé de La Cot o Sa Cot.1 Codòs, partida antiga del terme de Conesa (Conca 

de Barbera): Quadoc a. 1073 (Carreras Candi, Mi. Hi. 
La Cót, gran mas del terme de Gombrèn (Ripollès) Ca. 11, 22).2 

que es troba pujant del Coli de Merolla al Pía de l'Es- Codaz (potser error per Codòs), partida antiga de 
pluga. 30 Talarn (Pallars Jussà) (a. 1151) (cf. Miret, TemplH., 

Condamina de Cot, pda. antiga del te. de Mur (Pa- 84). 
llars Jussà), documentada l'any 1045 (BABL v, 113). ETIM. Del llatí eos, COTIS 'pedra, roe, especial-

En els següents, tots o part, és probable que «en» ment pedra d'esmolar', DECat n, 1006^58-^28; Vol. 
sigui l'afegit arbitrari de qué s'ha abusat tant última- i, 117. [Codòs amb sufix pre-roma, -òcìu, com en fo-
ment en toponimia menor. També en «can Cots», 35 dòs (DECat I, 747dl0), higos (DECat, s. v. higa, n. 4; 
«can Cotet». . DCEC iv, 733<zl0 ss.), Besòs (supra, s. v. Badalona) 

Carrer d'en Cot, carrer de Vilanova de la Ribera etc.] J . F. C. 
(Rosselló) (xxv, 130.3). 1 Mn. Julià Pascual comunica a JCoromines que 

L'ullal d'en Còt i Mas d'en Cót, partides del te. de Santa Marta de la Cot és el nom que també havien 
St. Miquel de Llotes (Rosselló) (xxvn, 12.24.25). 4 0 donat a l'església de Llongarriu, de la vali del Bac. 

Cal Còt, dues cases de la Cabanassa (Alta Cerdanya) Trobem documentai Sta. Maria de... Cute l'any 1171 
(xxiii, 23.10). (BABL iv, 190). — 2 El NL Todos de l'any 1350 

Can Cót, partida del terme d'Òrrius (Maresme). (C0D0ACA xn , 41), és un error de còpia per Co-
La Caseta de Còt, mas del terme de Benafigos (Al- dòs. 

calatén) (xxix, 87.15). "5 
Cotaina, V. voi. 1, 116-7 

Sant Marti Ses Cots, nom que dona la documenta-
do antiga (S. M. de Cotibus, a. 1233, 1259, 1279) del COTALBA 
poble que té com a nom oficial Sant Martí S escorts El monestir de Sant Jeroni de Cot alba (cf. M.Gadea, 
(agregat de l'ajuntament de l'Esquirol, Osona). 50 Terra del Xè 1, 151) i el Castell de Cotalba en el ter-

Prats de Cóts, partida del terme de Llessui (Pallars me d'Alfauir (Gandia) (cf. GGRV, 375). 
Sobirà) (xxxvi, 195.24). PRON. MOD.: tore de kotálba, o'it a Alfauir per 

Les Cóts, mas del terme de Montclar de Berguedà. JCor. (xxxn, 183.2). 
Cots o Escots, partida del terme de Sanaüja (Segar- DOC. ANT. Cotalba a. 1261 (Mz.Ferrando, Cat. 

ra) (BDLC ni , 1906, p. 20). 55 Doc. Val. ACA 1, 340-341). Madoz, s.v. Alfauir es-
Coll de Cots, pda. antiga del te. de la Riba (Alt Cp. criu Gotalba (no documentada enlloc, potser corrupta). 

Tarr.), documentada Collum de Cotz l'any 1159 (Cart. ETIM. Del llatí COTEM ALBAM 'pedra bianca', fent 
Poblet, 209) i Collo de Cotis l'any 1196 (ibid., 152). referència al turó rocós, de pedra de tons blanquino-

Can Cóts, partida del terme de Guixers (Solsonès) sos, damunt del qual s'alga el castell de Cotalba, 
(xxxvm, 61.16). 60 DECat n , 1007*14; voi. 1, 117. J . F. C. 


