PEDRA
re.1
ETLM. Fonèticament té tot l'aire de ser un deriv.
en -ANUM NP romà, tal com els veì'ns Guilanyà AQUILINIANUM, Corred CURRETIANUM; Organyà,
Maja,
Oltana, Cornellana. No en va tractar Aebischer en 5
la seva monografia sobre els noms en -ANUM, però
estariem en terreny ferm admetent que vingui del
NP PAETius (Schulze, 205), que probt. és igual o lleu
variant de PITIUS (CIL ni, 3128; i Holder n, 1052), del
qual Skok (§ 358) fa venir Pisay [PAETIACUM] dept. io
Loire; dos Pizay a l'Ain i un altre fr. prov. Pisieu que
ja consta com Pysiacum a. 967 etc. Es confirmaria
millor si es comprovava que pertanyen a Peà la cita
de Pici<a> no a. 1026 i la de Pizà de 1202.
1 Coincideix amb Fit. piccino
però res més no in- 15
dueix a suposar tal variant cat. d'un hipocoristic
del 11. vg., vista la forma PICCUINNUS que revesteix
en cast, i port. fora més arbitrari. Nogensmenys
suposar un derivai de PIX, -cis (riu de la pega, vali
peguera?).
20

PECA
Pega (de terra) (DECat. vi, 357a22-28).
25
Sengles partides la Pega, a Calp i a Fortià (XXII,
129.10). Cal Pega, a la nou de Berguedà (xxxvm,
118.20). La Pega Fonda, nom d'una zona d'hortes i
Pega's Cavalls, a Toris (xxx, 151.24; 152.12). Tut de
Pega-plana, a Pallerols del Cantò (xxxvm, 1.13).
30
Les Peces, llogaret del municipi d'Albinyana. Les
Peces, partida, a Rubio (xxxvii, 34.24).
Mas de Pecetes, a Vistabella (xxix, 81.22).
CanPegol, a Llorà (XLIV, 114).
Can Pegols (oit pdspls, per Coromines, 1931), mas, 35
a Castelladral.
Can Montmany de Pególes, prop del Pia de Montmany, en el terme de Pallejà (Coromines, 1924).
Les Pegones, veral, a Verges (XLV, 73). J.F.C.
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Pedardell, V. Penardell

Cat. il, 53); 1359. Castell de la Pedra (CoDoACA XII,
58).
Pedra, llogaret del municipi de Bellver de
Cerdanya, al peu de la serra de Moixeró.
DOC. ANT.: 965: Pedra (Abadal, Eixalada, 195);
966: Petra Ranesindo (Marca Hisp., 866); 1043: Petra
Cuhertat[r]a (Cart. Tavèrnoles, 76); 1359 Lereng (?)
de Pedre (CoDoACA xn, 87).
La Mare de Déu de la Pedra, santuari i antic pöble
del municipi d'Ager, al vessant meridional del
Montsec.
Sa Pedra Sagrada, capella del terme de Calvià,
entre el puig de sa Ginesta i el puig d'en Saragossa.
Derivats de pedra:
Santa Maria del Pedregal, antiga abadia cisterciense femenina del municipi de Talladell.
Pedreguer; vila i municipi del Mq. de Dénia, una
desena de k. al SO. d'aquesta ciutat.
PRON. MOD.: pedregér, oït a Teulada per Giner
(1935). Gentilici:
pedregéros.
DOC. ANT.: Petrairen el Rept. de València, catalanitzat després en Pedreguer (Ribera, Dis. y Op. Ii,
355).
Pedreguet (o Vilafreser), raval de la vila d'Amer,
Sant Esteve del Pedreguet, nom antic de l'església
d'Illa de Tet (JP° n s > Et. Rouss.). E(l)s Pedreguets,
partida del terme d'Espirà de Confient (xxvi, 141.18).
Els Pedreguills, partida, a Vallestàvia (xxvi, 190.21).
Pedregana, valleta del te. d'Erill afl. dre. del riu
de Caldes (xm, 160). Deu ser una variant formativa
de pedregar / -gai / -guer / -guera, potser amb la
terminació diminutiva bascoide -na(cf. TVBoin, 9).
La Pedrenya, veral, a Llesp (xin, 194).
Els Pedrenyos, terres, a Erill (xm, 160). Amb conservació de la -o pre-catalana (E.T.C. I, 120-122).
ElPedrinyal, partida, a Prats de Mollò (xxiv, 82.10).
Pedrinyeri, veral, a Sant Orenç (xix, 96). amb -i
pre-catalana (E.T.C. I, 137).
La Pedrera, barri de cases del municipi de Tibi.
Muntanya de la Pedrera, tossal dins el terme de
Morvedre.

'ValíPedrera', antic nom de la valí de Ribes, so45 vint anomenada Vallis Petraria en els does, medievals.
I els seus derivats i compostos (cf. DECat. vi,
362<a51-370tf42).
Pedret, poblé del municipi de Pedret i Marzá, situat a la vora de la riera de Pedret.
La Pedra, llogaret del municipi de la Coma i la
PRON. MOD. pddrpt, oít allí per Casacuberta (c.
Pedra (Solsonès) situai a l'esquerra del Cardener, al 50 1920).
peu de la serra de Pratformiu (xxxvm, 47.10).
DOC. ANT.-. S. XI: Petretum
(Alsius, NoPRON. MOD.: te pédrd, oì't a Cardona per
menclátor, s.v.).
Casacuberta (c. 1920) i a la Coma per Coromines (a.
Sant Quirze de Pedret, llogaret del municipi de
931).
Ceres, a la vail del Llobregat. Doc. Ant.: 983: in
DOC. ANT.-. 839 Petra (ActeSdU. ed. Pujol, nQ 75); 55 Pedredo (Serra, Pinos i Mat. m, 90); Cpb. del Cart, de
1281: £a Coma ga Pera (Carreras Candi, Mise. Hist.
VActeSdU: Petreto (fol. 12); 1359: Pedret (CoDoACA
PEDRA

