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plica si, com hi indueixen les tipiques -o i -tx (-ci-) formiu (xxxvn, 16.20); i Can Còtxa entre el poble de 
deu venir del mateix ètimon pre-romà (sorotàptic) Llavaneres i la mar (vora la carretera de l'Estació, 
KÓ(U)KBIO- que he establert a la base del cat. cossi, XLIV, 175.20). 
cast, cuezo, it. coccio i al très germans romànics (en el 
DECat il, 993ss), nom de recipients i bassiols; d'on 5 Cous, Bini-, V. vol. i, 118 
provenen també apeliatius de forma cat., arrelats mes 
que enlloc en aqueixes zones, amb sentits com 'bujol', 
'test' etc.: cossiol a l'Ebre, a Mal1., Manises, Alcoi, Cas- COV- (COANCS, QUANCA, QUENCA) 
talla etc. (ib. 996a, n. 2); mossàr. cutxol, -ola 'mesura 
de liquids', ja en els Costiort. (994&58ss.), maestr. cut- io Coancs, partida antiga del terme de Surp (Pallars 
xol 'casso per beure a muntanya', i a Benassal concre- Sobirà), documentada en Y S pili de Castellbo de l'any 
tat en toponimia: una cutxoleta 'font de biot' (995al3). 1518: «una terra als Cohancs» (fol. 115v). 

Es pot ampliar amb NLL recollits en les meves en- Quanca, veïnat de bordes vora la Noguera de Tavas-
questes valencianes: El Cótx a Callosa (xxxiv, 185. can, més avall de Noarre (Pallars Sobirà). 
14); Cotxell a Almudaina (xxxiv, 30.7); El Cotxinets 15 Qiienca, muntanya del terme d'Isil (Pallars Sobirà). 
a Petrer (xxxv, 37.5), Les Cutxarres a Calp (xxxv, JM Espinàs, en el seu Viatge al Pirineu de Lleida fa re-
131.27); El Cutxarero a Nules (xxix, 185.19). Si en al- ferèneia a aquesta muntanya: «Les cases d'Escalo es 
gun trobem u en lloc de la o (Cutxo NP al., cap a Be- veuen ja al capdavall del passeig ---A l'horitzó s'alcen 
niarjó, xxxri, 202.1) no és estrany, havent-hi oy en retallats dos pics netissims: Moredo i Cuenca» (p. 95). 
l'ètimon pre-romà; i potser això també ens explicarà, 20 PARÒNIMS. Cuernes, partida del terme de Canals 
en el NL Cutxé de Benigembla (xxxiv, 165.24), no (Costerà) (xxxn, 29.9). 
sols la u sino també la terminació en -è accentuada: ETIM. Tots aquests noms semblen derivats de co-
cotti a résultat d'una pron. kûce amb « llarga, on la va, amb omissió de la -v-, per mitjà dels sufixos antics 
quantitat anòmala hagi causat un desplaçament d'ac- -anc, -anca, -enea, -erna (de nissaga potser pre-romana), 
cent com en Novetlè < Novèlla (> Novelda) es trac- 25 
ta a Benigembla d'unes Penyes de C., i ja se sap que Altres, amb sufixos ben coneguts, els uns amb -v-, 
els cocons i cadolles es troben entre penyes. van al final, els altres sense la -v-. 

En domini cast., els toponomastes especialitzats d'à- Sa Coassa, partida del terme d'Artà (Mallorca). 
lia ens deurien assenyalar bastants exemples: jo només Serra de Coasso, partida antiga de lterme de Surp 
tinc a mà ara el nom del riu Cueza afl. del riu Carrión, 30 (Pallars Sobirà), documentada com a Serra de Coaço 
del quai MzPi. (Orig., 128) cita doc. medieval; però el a Y S pili de Castellbo, a. 1518 (fol. 122v). 
DECH (n, 282-284) aporta moltissims apeïïatius de Sa Coeta, cova costerà del terme de Cadaqués (Alt 
sentit semblant; cf. entre ells el bc. khotxujkutxu (ib. Empordà) (XLV, 115). 
283^30-38), amb -tx- com en el nostre mossarabisme. Sa Coeta, cova costerà del terme de Pollença (Ma> 

Quant al men. Alcotx-Olocatx, en el vol. i, 31-33,35 llorca) (XLII, 27). 
he assenyalat indicis que, contra les aparences mossà- Sa Coeta, nom de tanca del terme de Llucmaçanes 
rabs, induirien a un origen aràbic del radical Ale-, re- (Menorca) (XLIV, 65.4). 
duint-hi per tant l'element mossàrab, a la porció sufi-
xal, -otx (inconnexa, doncs, amb el nostre mot). La Cova, estància de Migjorn Gran (men. m. Mas 

Posais a donar l'origen dels noms en Cutx-/Cotx-,*o caro 6E9; XLIV, 24.13). 
convindrà precisar el d'una sèrie homònima d'àrea sep- La Covassa, partida del terme de Bellestar de la Ti-
tentrional, i per conseguent no mossàrab i d'ètimon di- nença (xxvn, 124.9). 
ferent: Cutchet o Cotxet és un cognom tipic de Cer- La Covassa, mas del terme de la Serra d'En Galce-
danya; recordem Cutchet prohom historiador i doctri- ran (Alt Maestrat) (xxvin, 159.9). 
nari de la Renaixença (biografia en la colle, de biogra-45 Sengles Barrane de la Covassa, a Rossell i a Benafi-
fies catalanes en 3 vols, de la Bibl. Pop. de L'Avenç)-, gos (xxvii, 112.18; xxix, 83.16). 
B. Cotxet fou redactor de la parròquia d'Er fins cap a Barrane dels Covals, partida del terme d'Alcalà de 
1850 (Brousse, La Cerd. Fr. 183) i jo n'he conegut un la Jovada (Mq. de Dénia) (xxxm, 134.11). 
altre a Osseja l'any 1959. Plana (de)ls Co(v)als, partida del terme de Laguar 

En trobo una dada antiga i lùcida en un documenti (Mq. de Dénia) (xxxiv, 150.16). 
amb data de 1150 (que és firmai a Saragossa, però se- La Covalera, pda. de Montesa (xxxn, 60.3). 
ria un immigrât cat.): «ego Estefano Custchet et uxor Les Covetes, barrane del terme de Sorita de More-
mea» (EEMCA in, 628). Potser havia près nom de la Ila (Ports) (xxvn, 182.7). 
muller, o d'una mare pubilla; en tot cas es tracta d'un Les Covetes, mas del terme de la Llécua (Morella) 
manlleu antic, com ho prova aqueixa grafia -stch- del 55 (xxvn, 165.4). 
S. xii, del fr. ant. cuschet, diminutiu de cusc 'cast' (es- El Covelló, indret del te. de Castellonet de Borro 
tudiat en DECat il, 1117 i ss.). D'això es deuria abs- (Gandia) (xxxn, 175.4). 
traure Cutx malnom d'un home a Talteùll (i d'aquest 
els NLL Serrât i Camp d'En Cutx, xxv, 168.23); anà- Barrane de Freuxar o de les Covatelles, entre Vall-
logament Camp del Cotxó en el poble pallarès de Puig- so digna i Xaraco. Es troba documentât l'any 1300 (BSCC 


