
CARANÇÀ 

3) Carati Bernât, oït 3 karâlbarnât per JCor. (xxv, 548a43-b3, i art. Canavelles, supra). J . F . C . 
35). Roca a la costa, al Sud de Banyuls de la Marenda. 

ETIM. Del català carall ( < del llati vulgar ibèric 
*CARACLU) + un adj. *baranat deriv. de barana < VA- CARANÇÀ 
RANDA 'vol ta t d'una rotllana de penya-segat' (cf. DE- 5 
Cat il, 556^27-38). Altres ho dissimulen encara més: Vali, riu i estanys del Confient, als termes de Toès 
Penyal Bernât rocassa que sorgeix, mar enfora, del (canto d'Oleta) i de Fontpedrosa (de Montlluis). 
Port de Sóller. J . F . C . PRON. POP.: karansâ (1958), oït a St. Pere dels 

Forçats. 
Caramandais, V. Carabanxel io DOC. ANT. Karançano 962 (Abadal, Eixalada, 192), 

Karançanum S. xi (Ponsich, Top., 125), Cheranca 
CARAMANY 1252 (Alart, Priv., 204), Querensa 1309 (Alart, RLR 

vin, 69), Querenssa id. (id.), Querença 1396 (CoDo-
1) Caramany (escrit també Cramany o Carmaay), AC A XII, 173), Caransa 1548 (Alart, InvLC, 577). 

orònim del terme de Pals (Baix Empordà). Oït kèra- V Mencions addicionals citades per Ponsich (Top., 125): 
mân (xxn, 180.21; 181.16; 186.24; 187.8) i krdmân Querensa 1395, Querença id., bosch de Querença id.,1 

(XXII, 181.22.24; 186.24) per JCor. a Pals. farga de Querensa 1607, Carensa 1632, montanya dels 
2) Caramany (occità Caramanh), poble del Fenolle- gorgs de Queransa 1817. 

dès a la Vali de l'Agli. ETIM. Com ja ha observât JCor. (E.T.C, n , 212, 
DOC. ANT. Karamay a. 1211; Karamanho, Cara 20 n. 5), la vali de Carançà consisteix en un «grandiós 

manho a. 1242; Caramanio a. 1259; Caramayn a. 1281, barrane de penya viva», cosa que suggereix la possi-
1304; Castrum de Caramanno a. 1307, 1311, 1312; bilitat que es tracti d'un dérivât del mot pre-romà, 
Carmanno a. 1322; Caramanno, Caramans a. 1325; i precisament sorotàptic, KARANTO- ( > cat. carant 'ca-
ecclesia S. Stepbani de Quero magno a. 1356; Cara- naleta molt pendent i rocosa per on salta l'aigua (art. 
many a. 1395 (Ponsich, Top., 170). V infra, que dona nombrosos NLL catalans i romànics, 

3) Camp d'En Caramany, partida de Calce (Rosse- i d'una manera especial cap a la Conca de Tremp i al-
ilo) (xxv, 146.8). très comarques catalanes nord-occidentals, com ara 

4) Can Caramany (Manacor, Mallorca), V. vol. i, 99. Els Carants, Barrane del Carant, Llau del Carantet, 
DERIVATS: Mas d'En Car(a)manyes, en el terme Coves del Carantó, La Caranta, La Garanta etc. 

de Cameles (Rosselló) (xxvn, 53.2). 30 {E.T.C, i, 99, 103, i n, 207-15; DECat n, 562). 
ETIM. L'orònim del terme de Pals i els NLL me- Alguns semblen haver vist en Carançà, sovint escrit 

nors del Rosselló i Mallorca poden ser tots noms im- Querença, Querançà etc., una combinació fantàstica 
migrats del NL fenolledès. La documentació antiga i del tot inversemblant de cat. quer 'roca' < *CARIU 
d'aquest NL occità aportada per Ponsich es pot re- amb ençà 'aci, en direcció d'on som' < IN-ECCE-HAC, 
agrupar en très blocs: a) Els que tenen sempre CARAM-, impossible sintàcticament i contradita per la documen-
predominants. b) Carmanno, hapax de 1322, que eli tació més antiga del NL. Formes amb Que- no hi apa-
suposa cèltic [ ? ] i es relaciona amb el grup CARMA- reixen fins 300 anys més tard.2 

NOS de Skok 449. c) Quero magno 1356 hapax tar- No hi ha dubte, però, que el mot quer ha influït 
dà al quai tenim dret a negar tot valor atès que té tot sobre la grafia de Carançà des del S. XIII, quan ja feia 
l'aspecte d'una pseudo-etimologia curialesca. Es po- 40 llarg temps que el català or. i ross. havia confós la e i 
dria pensar com a ètimon en un NP germànic format la a pretòniques (LleuresC, 295), car és sols des de 
amb la terminació -MAN, com ara Garaman, Gereman llavors que es troben Cheranca 1252, Querens(s)a 
o Graman citats per Fòrstemann. J . F. C. [Amb l'a- 1309, Querença 1396 etc. 
vantatge d'adaptar-se alhora a (a) i a (b), tenint en Son importants per a l'estudi del NL que ens ocu-
compte que en els NPP germànics els nostres oïren pa aci una sèrie d'homònims i parònims existents en 
sovint com sordes les oelusives imperfectament sono- els dominis occità i friiilà. Cransac a l'Aveyron (Ca-
res pròpies del germànic.] ranciaco 961) i un altre a l'Erau (Skok, Ortsn., 161); 

Crausse a l'Aude (Carancianum c. 1000; villare Ka-
La CARAMELLA rancianellum 981) (Hist. Lgd. v, 342; Sabarthès, Dict. 

Gran vali que desemboca dels Ports de Beseit cap 50 Topogr. de l'Aude, s.v.). 
al Mas de Barberans (nota de Pere Coromines, carpe- Especialment també en els Pirineus, el port, la vali 
ta 74, p. 20, que correspon al viatge per l'Ebre de i l'estany de Caraussans prop d'Auzat a l'Ait Arie-
l'any 1923). Oït la- karaméla alli per eli i per JCor. el ja (krausâns 1930, oït per JCor. a Cortinada, Andorra), 
8-XH-1934. el pas més directe de la coma de Tristaina a la vali de 

ETIM. D'un coHectiu diminutiu llati CALAMËTULA » Solcén, entre els pics de Cabanyó i de Tristaina. Al 
'els petits canyars', plural neutre d'un coHectiu en costat francès, i més avall de l'estany de Caraussans, 
-ETUM, -ETULUM, dérivât directament de CALAMUS 'ca- cap a Lavinàs, hi ha una cabana que porta el mateix 
nya', més aviat que d'un diminutiu en -ELLUS del nom nom. Quant a aquest darrer NL, notem que el pas de 
de la canya (cf. les parelles Llorell-IJoret, Pinell-Pinet, -ançân a -auçân (-aussân) < -ANTIÂNUM és normal en al-
Perella-Pereda, Olzinelles-AIzineda etc.) (cf. DECat n , 6 0 guns parlare llenguadocians i ho és efectivament en el 


