
LLOSSES, LLUÇARS 

Torres Naharro, que treballà pels catalans del Mag- diño (Andorra), a la dreta de la Valira del Nord, a la 
nànim i successors, posa «la Virgen de Llorito» ri- seva confluència amb la vali de L'Angonella. 
mant amb cabrito (V. l'ed. Gillet, de la Propaladla PRON. MOD. lçrts, o'it per Coromines allí l'any 
il, 520); amb una Li- que denota una pron. apresa 1934. 
dels catalans d'allà (així en una de les eds. 5 DOC ANT. 1 l62:Signum Mir Isarni de Lorç 
cinccentistes: n, 520), i Conde de Loñto en les por- (Baraut, Cart. Andorra, p. 195); 1176: «Signum 
tades de les eds. de 1517 i 1584. Virgen de Lorito Rossel de Lorç...Mir Guillem de Lorç»(ibid., p. 226). 
rimant amb Spirito en Gil Vicente (ed. Gillet, 779- ETIM. Llortsve del base lurte'esllavissada' (.E.T.C\ 
80). I de Nàpols tornaven molts soldats en el S. xvi: I, 85). J.F.C. 
com els Lorita, llinatge de Lorca abans de la con- io 
questa de Granada (Pz. de Hita, Guerras Civ. de Llosa, V. Lloà 
Granada i, 272). 

El convent que portà aquest nom a Mallorca, no 
és, dones, més que una de les manifestacions d'à- LLOSADA 
questa devoció propagada pels catalans d'Italia. 15 

N'enumerem molts altres casos en NLL del nos- La Llosada, partida del terme de les Bons (An-
tre domini continental: dorrà) 

1) Llorita, mas i collada prop de Llavaneres, dalt Tossal de la Llosada, de 2548 m. ait., és el cim 
de la serra que separa aqueixes valls de la vali de més ait que domina el bosc a Soldeu. 
Rimbles: lurîtd és com ho sento 1924, però Lorita 20 Coma-Llosada, partida d'Andorra (Anyós, Rela-
en els mapes: aquí hi ha hagut contaminació amb ció de la Vali d'Andorra, p. 12). 
la -a del nom Lloreda, d'un paratge proper (XLIV, ETIM. Llosada en aquests NLL que hem docu-
176.9), que ve del 11. LAURETA, com topònim català mentat ha de tenir el sentit de 'indret on abunden 
normal. les masses de llosa', dérivât de llosa 'pedra plana 

2) El Llorito, veïnat a un k. de Tarragona (Casac.; 25 de minerai dur' i 'llicorella' (DECat. v, 270bl3-17 i 
segons Montoliu, que l'informava també de Loreto. 172M2-17). J.F.C. 

3) Carrer Lorito, dins la vila de Benassal (xxiv, 
55.25). Llosalada, V. Lada Llosar, Llosària, Llosaus, 

4) Placeta de Lorito, dins el poble de Les Useres V. Lloà Hoscos, V. Òscols i vol. 1, 218-9 
(xxix, 13.20). 30 

5) Carrer Lorito dins la vila de Llucena (xxi, 
100.2), encara que la GGRV posa Loreto en el pia LLOSER 
municipal. 

6) Plaça de Lorito a Borriana (xxix, 148), (que Lo Lloser; sengles partides dels termes d'Argolell 
ara canvien en Loreto). 35 (Ait Urgell) (xxxvn, 177.12), Brani (Pallars Sobirà) 

7) Lorito te. Agost, a 3 hores del Montagut del (xxxvin, 168.16) i Cabdella (Flamicell) (xxxvn, 
Cid (Cavanilles 11, 250). Com es veu, avui hi ha ha- 152.16). 
gut tendèneia a reemplaçar, pertot la forma en -ito, Roc del Lloser, en el terme de Noves de Segre (Alt 
que hom troba ridicula, un cop oblidada l'antiga Urgell) (xxxvn, 195.21). 
devoció. 40 Pic dels Llosers, en el terme de Sant Pere dels 

Forçats (Alta Cerdanya) (XXIII, 1217.22). 
Pas dels Llosers, en el terme de València d'Àneu 

LLORR1 i LLURR1 (Pallars Sobirà) (XXXVII, 99.16). 
Barrane dels Llosers, partida del terme de Llavorsi 

Llorri, partida del terme d'Espot (Pallars Sobirà). 45 (Pallars Sobirà) (xxxvii, 29-20). 
Llurri, veral del terme de Lladorre (Pallars Sobi- ETIM. Lloser 'pedrera de WicoveW&XDECat. v, 

rà). Coromines va oir jûft l'any 1934. 270bl3-17; 273b20). J.F.C. 
ETIM. NLL molt probablement derivats del base 

lorr/lurr, «terra o terrall» (E.T.C. 11, 62n.). J.F.C. Lloseta, V. vol. 1, 186 Llosar; Llosària, Llosens 
50 V. Lloà Llossa, V. Les Llosses 

Llort, V. Llavorre 
LLOSSES amb LLUÇARS i altres derivats 

LLORTS 
55 LES LLOSSES, municipi del Ripollès, situât entre 

Poble d'Andorra pertanyent a la parroquia d'Or- la riera de Merlès i el Ter. 


