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de PROMONTORIUM, vagi donar el mallorqui Morttuïri marins de les dues costes Nord i Sud de Formen-
(àrab mallorqui muntuwîri)-, i d'ací les formes diver- tera, que la fan temible a tots els navegants. Ai-
ses que ha revestit en la toponimia mossàrab el llatí menys és identificado més defensable que la que 
cùstôria 'fort, reducte, castellet' (forma documentada proposa Bérard amb un illot més enllà de Gibral-
en llatí vulgar en lloc de la clàssica custodia), a sa- 5 tar —les Columnes d'Hèrcules— («la isleta del Pe-
ber: Costur (poble entre Llucena i Castellò de la Pia- regil»): allí no hi cabria la grandiosa caverna on Gi-
na); d'altra banda Costüera que després passa a Cos- lipso està règiament servida per moites cambreres 
turerà, nom d'un castell a la Vali de Seta, prop d'Al- esclaves (v. 199: «SfJ.cuaí»)\allí no hi cabria l'altíssim 
coi; i, en fi, el cast. Castuera. promontori on Ulisses es passava els dies, enfi-

En un mot: en el cas de Formentor la solució d'à-10 lat i seient a dalt, contemplant la llunyania marina: 
questa dificùltat fonètica de l'àrab, fou semblant a la «siti àxzrjç xadrjfievov» (Od. v, 151) ni la immen-
de Costur —reducció de oí a o; i en el cas de Formen- sa caverna on dormia voltai de luxe: èv anéeat yXa-
tera fou parallela a la de pandero.3 cpupoïai. El promontori on Ulisses seia plorant (v, 

1 Un autor despreocupat d'etimologies com Josep 239) ¿no podría ser justament un dels dos promon-
Pla fa broma amb els romans perqué li «donaren» 15 t o r i a que han donat el nom de Formentera? Recor-
aquest nom. Madoz diu que les seves produccions dem que Calipso i la seva illa, eren, segons el text 
son les mateixes que a Eivissa, i amb tot i acceptar homèric, la filia d'Atlas: verament les carenes de 
l'etimologia tradicional, reconeix que aquesta illa l'Atlas s'albiren ja, en llunyania, des dels promonto-
es veu obligada a importar blat. J . Vila i Valenti, ris de Formentera. 
en Formentera. Estudios de Geogr. Hum. (1950), 20 
diu que els erms, el bosc i les pastures ocupen qua- Formic, V. Formiguera Formico, V. Micó Formi-
si el 8 0 % de l'area de l'illa, i entre els conreus ga, Beni-, V. voi. 1, 150 
que cobreixen la resta, són poc menys que unies 
els arboris (olivers, ametllers, garrofers sobretot). 
2 Artide que reproduira d'E.T.C. 11, 1970, 228-232. 25 FORMIGA 
3 Encara que amb una bona mesura d'escepticisme, 
no deixaré de fer-me eco de la teoria segons la quai La Formiga, veïnat del municipi de Porqueres (Gi-
l'illa de Calipso de l'Odissea seria Formentera. La ronès). 
grandiosa balma que en part hi resta encara a la cos- Formiga, partida del terme de Campmany (Alt Em-
ta (la costa N. si bé ho recordo) fora el palau on re- 30 pordà) (xxn, 57.22). 
sidia la Nimfa enamorada, i on tingué captiu Ulis- Barrane de Formiga, partida de Llombai (Rib. A. 
ses, amb l'esperança de fer-lo immortal, si s'hi que- de Xúquer) (xxx, 164.11). Aquí Formiga és NP. 
dava per sempre. Segons el text de l'epos immortal, El Planer de la Formiga, partida del terme de Vall-
no és geogràficament una idea absurda: l'Heroi hi manya (Confient) (xxvi, 187.25). 
ha estât llançat per les tempestes, en la seva navega- 35 Les Formigues, illots que es veuen a certa distan-
ció cap a Occident, més enllà de Sicilia (EsciHa i Ca- eia de la costa, en el terme de Palamós (Baix Em-
ribdis = l'Estret de Messina). I quan Odysseus a pordà), prop de les quais es donà una batalla naval de 
la fi s'escapa, armant-se un rai, encara que Atena l'esquadra catalana contra els francesos en la guerra de 
li fa enviar vents favorables, triga setmanes fins a 1275-8 (cf. Desclot). 
tornar a la vista de les liles Joniques, la illa dels 40 Cabana de les Formigues, partida del terme de Mos-
Feacis (Kopxúpr) 'Corfú'). KaXixpü) 'la (nimfa) ocul- set (Confient) (xxv, 200.24). 
ta': de xaXùmsLV, perqué resideix en terra remota; Los Formiguers, partida del terme de Tercui reco-
1byvyia segons els etimòlegs és «l'Ile Mystérieuse», llida per Xavier Terrado. Oït lo klçt dels furnigés. 
format amb l'arrel del ser. gúhati, i ave. gauzaiti Els Formiguers, partida del terme de Benimarfull 
«cacher» + el prefix gr. co- (així Boisacq, 1079, Uh-<5 (Cocentaina) (xxxiv, 14.10). 
lenbeck i Fierlinger). També Bérard dona per en- Prat de la Formiguerada, partida del terme de Sant 
tés que era terra de l'extrem Occident, encara que Joan Fumat (Alt Urgell) (xxxvii , 172.25). 
deu exagerar quan pensa en l'Oceà (tradueix «L'île La Formiguerada, partida del terme de Pallerols dd 
Océane»), fins sembla que està temptat d'identifi- Cantó (Alt Urgell) (xxxvm, 3.4). 
car-la amb Hispània («avait son propre nom Ispa-fo Mas Formigosa, partida del terme de Querol (Alt 
nia»). S'ha dit més comunament que era una illa Cp. Tarr.) (Coromines, 1928). 
anomenada Ogygia, però eli i molts heHenistes ho Vegeu més NLL que contenen d mot formiga i els 
rebutgen, identificant-ho amb un adjectiu apeHa- seus derivats en DECat iv, 128^39-40. J . F. C. 
tiu (òyuyia 'antiquíssim', 'venerable' («uralt, ehr-
würdig'). Tanmateix el text homèric (almenys el del 55 Formigó, Coli V. Coü-formic, a l'art, següent 
cant I) diu categòricament que era una illa: vflGOÇ 
àfztpcpùzr] (Od. i, 85); l'epitet que significa 'amb 
corrent pels dos costat' (a[i<pi- + fiuzo- 'fluït', 'es- FORMIGUERA de Capcir, -FORMIC, i els seus 
colant-se, rajant'). No deixa de ser temptador, re- compostos i variants, provinents tots d'un nom de 
cordar-se amb aquest propòsit, dels violents corrents 60 persona germànio 


