
LA PRESTA 

sigui -ç (C.d.p. §187 i p. 822). Crée que eli entén «la prenanóza» al Mas de Bondia (xv, full annex, 
malament que és un lloc d'aquest nom situât prop 9). 
de Castelldans: llavors hauria de ser Preixam que DOC. ANT.: 1035: Prenynosa (Marca Hisp., 
no és molt lluny de Castelldans, ni gaire prop — 1060.15 imprès Preiynosa); 1044: Prin<d>nosa(Arx. 
uns 25 k.—; però jo entenc que es tracta de 5 Solsona); 1099. Prenyenosa (Marca Hisp., 1210.31); 
Preixens, car el text només diu que son 8 homes 1269: Petrus de Prinonosa (Font Rius, C.Pob.Cat. n, 
de Preixens que han d'anar a poblar, un paratge 1016); 1359: Pruinosa (CoDoACA xn, 53); 1584: 
de Castelldans innominat; ara bé, un d'aquests 8 Prenyenosa (.BABL XVII, 60). 
homes és el que eli li llegeix el nom Patrus de PARÒNIMS 
Perexet, a corregir sens dubte en 'Pere (el de) io Font de Prenyinós, sortint del poble de Colldejou 
Perexe<n>çf, on la titlla ec ha quedat il legible.— 3 cap a la Mola de Colldejou (Iglesies-Santas. n, 175). 
Res d'ûtil hi aporten AlcMni Aebischer (Top. 124) ETIM. 
en repetir vagament la idea de M-Lubke. La Prenyanosa és una forma dissimilada de 

prunyonosa, «terra fèrtil en prunyons» (DECat. vi, 
15 840b21-25). Es nota que els NLL segarrencs LaMol-

PREMIÀ sosa, La Prenyanosa, La Cardosa, El Canós (de 
cana = canyà) i La Figuerosa formen una sèrie rec-

Localitat del Maresme, una desena de k. a l'O. de tilinia d'Est a Oest de 5 topònims, tots ells col lectius 
Mataró, formant dos pobles: PREMIÀ DE MAR i P. de noms d'arbres o végétais, i tots ells des de La 
DE DALT, amb parròquies dedicades a St. Cristòfol i 20 Prenyanosa separats per intervals simètrics de 4 o 5 
a St. Pere. k., désignant la planta que produïa més a cada un 

PRON. prdmiâ (1909 ss.). dels termes. J.F.C. 
MENC. ANT. 929-. Primiliano (Mas, N.H.Bna ix, 

5); 996: Primilano (Cart. St. Cugat i, 264); 1009 
CCandi, Mi.Hi.Ca. n, 25-26; 1045: Primiliano (Cart. 25 Les PRESES 
S.C. il, 247); 1067: Primilan (Mas, x, 3); 1097: orig. 
Primiliano (C.S.C, n, 423); 1109 (CoDoACA, XII, 6); Poble i municipi de la Garrotxa, prop de la capça-
1143: Primiano (Mas, x 251; xi, 72); 1212: Primiliano lera del Fluvià, dins la plana d'En Bas. 
(Mas, XII, 194); 1359 Premià. PRON. MOD.: tes prizas, oït a Sant Privât per 

ETLM. Nom de predi romà en -IANUM, dérivât del 30 Casacuberta (c. 1920) i a Olot per Coromines (1929). 
NP 11. PRIMILLUS (CLL III). PRIMILLA que ja consta com DOC. ANT.: 977: Presas(Marca Hisp., 121); 1196: 
cognom en una inscripció pagana de Tarragona (gra- Sancii Petri de Pressis (Kehr, Papsturk., 572); 1359 
vat alii Primila) (ALEC372); és també el que ve a dir Pquia. de Ses Preses (CoDoACA XII, 108). 
Aebischer, Top. 29-30. HOMÒNLMS: 

D'aqui també dérivais en -ACUM a França Premillac 35 Serrât de les Preses, en el terme de Bassegoda (xxv, 
(Dordogne), Premilly i Premillat(Vienne) (Skok, 122; 766.13). Can Preses, gran masia entre Montnegre i 
Kaspers, 143). En cat. l'evolució fou passant per Santa Maria, en el terme de Sant Celoni. Ja consta 
-miylcKrì) amb la pron. de ylcom -y- pròpia del Ma- com alode Presas en un doc. de princ. S.xi. 
resme (tal com en pâya per palla). D'un altre mem- Amb l'article arcaic Sa aglutinat: 
bre d'aquesta familia de NPP llatins PRIMARIUS, vénen 40 Sant Marti Sapresa, llogaret i parròquia del muni-
el friulà Premariasco i un fr. Premery, segons Flechia cipi de Brunyola (Selva). 
(Alcuni NLL dell'It. Superiore, 51). Un Primiana, que PRON. MOD. : sam marti (Sapresa sols es troba en 
trobo com NP a la Vali d'Àssua ha de ser succedani escrits, mai parlant), oït per Casacuberta a Santa Co-
dei NP del Maresme. loma (c. 1920). 

45 
Prenafeta, V. Freita. ETIM. Presa, «reclosa», dérivât del verb pendre (del 

llati vulgar PRENDERE) (DECat. vi, 4l6a5-12). El nom 
del poble de les Preses fa referència a les rescloses 

La PRENYANOSA del riu Fluvià que hi havia alli. J.F.C. 
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Municipi de Segarra, agrégat l'any 1972 al de 
Cervera. L'antic terme de la Prenyanosa és a la ribera LA PRESTA 
del Sió, que travessa el territori del poble. 

PRON. MOD.: prananóza, oït per Casacuberta a Balneari i veïnat a l'alta vali de Prats de Mollo, a 
Freixenet (c. 1920); Coromines va oir: «prenanóza», 55 l'esq. del Tee, uns 5 k. amunt de la vila. 
a la Manresana; «a prinonóza» a Tarroja (xv, 1.3) i PRON.LOCAL. : h presta, oït a Espinabell i a Prats 


