CARRUTXA

CARRITX,

es (Muro, Mall 11, g-7)

Nom que Coromines va recollir l'any 1964 entremig d'una sèrie de noms
localitzats aquí mateix: Prat d'en Joi, Morell, Son Canari. Deu èsser mossarabisme i no procèdent del llatí CAREX 'càrritx', sino del seu dérivât adjectiu CARÏCËUS, d'on prove el castella carrizo. La pronuncia i accentuació
recollida kdríc s'oposa a la identificado amb 1'apeHatiu malí, káfic. En terra
valenciana trobam el Carrítx a Xéresa i un altre indret dit el Carrítx a
Oliva.

CARROSSA (Artà, Mail. 21, b-8)
Ens fa l'efecte a tots dos [Coromines i Mascaré] de ser el résultat
d'unes possessions adquirides per algún cavalier Carroç deis segles xm-xiv,
per exemple: el Carrocio a qui el rei dona l'alqueria Beniatie li-Muse (Llibre Rep.y f. 13v, Busquets, BSAL,732). També li'n dona una altra a Montuüri, l'alqueria Atxarvayrola, i també l'alqueria Debenixahit i l'alqueria Dabenhaheg (Llibre Rep., 14r, 15r i 16r; Busquets, BSAL). Un Pere de Carrosa testifica en l'any 1257 la cessió de l'alqueria de Benigomila deis Despuig,
Única reserva és que Carrossa sigui una variant fonética mossàrab de
Carrutxa (Sant Joan de Sineu). Sobre la quai passem a explicar-nos.
Deixem enlaire si es relaciona amb aquest nom de persona, o amb 1'apeHatiu carrossa, el nom de sa Carrossa, la vella avingudeta que puja des
de la Vila d'Eivissa cap a la basílica arxiprestal.

CARRUTXA

(Sant Joan de Sineu, Malí. 20, c-2)

És un nom que ja ve del primer segle de la Conquesta, almenys. Despuig el dona ja amb la grafia actual. Figuren dos rafals d'un nom aproximadament igual en el Llibre del Rep., un d'ells és Rabal carrucx arraya azagari i l'altre és Rabal Carrux Almazen Huart Min Aciyara: la primera forma
donada per Bofarull, p. 92, correspon a la porció reial, i la segona a la porció de R. de Tarragona, totes dues corresponents al terme de Sineu. En l'ed.
BofaruU hi ha l'errada evident d'Azagati. Com que Min Aciyara conté la
preposició arábiga min, aquest i Azagari són indicacions paraHeles dels pos-

