
CARRÀNIMA 

bé, però, sense accent Carramia ho escriu GGC com 
nom del «mont public», i en una nota. Per això jo 
conjecturava que hi hagués hagut una forma *Carrà-
mina, de la quai sortiria l'altra per metàtesi; però ha-
vent vist que Carrànima és la forma donada per tots, ? 
en tots els altres escrits, m'inclino a creure que només 
aquesta és correcta, i l'altra deguda a error s de còpia. 

PRON. POP. En tot cas aquesta és kafânima, oïda 
i anotada pertot, p. ex. a Gavarra (1957, xvni, 70.2). 
Un o dos cops l'inf. de Gavarra va dir «Santa Carra-10 
nima», però com que a eli mateix, i sempre en els al-
tres pobles, ho he sentit sense santa, suposo que era 
un afegit que hi féu un cop, referint-se a la imatge 
santa venerada en el santuari. 

MENCIONS ANT. Només sé que ja l'anomena amb 15 
el mateix nom a mitjan S. xvn, el P. Camós, en el seu 
Jardin de Maria en el Princ. de Cat.-, eli ens conta 
que la imatge fou trobada per una pastoreta a l'in-
dret de Torre d'Arberola, que suposo deu ser la casa 
o cases anomenada La Torre que els mapes posen uns 20 
4 k. al S. de Carreu (A) i ben a prop de Carrànima. 

Carrànima està, dones, voltada de grans roquers i 
precipicis. No menys els dos Carreu-. 1 k. més a l'E. 
de Carreu {A) el mapa (4o 50 X 42° 12) posa les «Ca- 25 
ses de Cap de Carreu»-. es veu, dones, que Carreu el 
sen ten més aviat com a nom de tota la vali; ara bé, 
aqueixes cases son a 1400 ait., i al peu d'una punta 
rocosa de 1565: d'allí en amunt la serra és quasi espa-
dada fins a 1800 alt. i d'allí cap a les Cases és també 30 
bastant dreta: suposo que deu ser una punta de pe-
nya. Carreu (B) ja consta pels geògrafs i geòlegs que 
és una valí encaíxada: parets rostes, forçosament més 
de roquer que de terrer. Com que la vali i gran serra 
de {A) es toca per dalt amb la de (B), cal deduir que, 
en l'origen, el nom Carreu s'estengué, tot eli sense in-
terrupció, a tot el territori de Carreu-A i Carreu-B: 
sector, tot eli, eminentment rocós. 

ETIM. Aquest paisatge indueix, i ja quasi imposa, 40 

veure aquí el nom pre-romà de la roca, KARRI, de va-
riants évolutives del quai descendeixen: per una ban-
da el romànic CÁRJU ( > sobretot, cat. quer), i, per 
l'altra, el base mod. harri. Com ja vaig indicar en 
E.T.C. 1, 142n., donant-hi concisament aquesta eti-
mologia de Carreu i de Carrànima recollida per Gul-
soy a l'art, quer del DECat (vi, 933dl0-12) (rectificar 
aquí el Carreu amb article, err. tip., que no s'ha usât 
mai). D'una banda mostrava que aquest proto-base 
amb K-, del Pirineu central, es retroba en el nom de 50 

Carcolze (art. supra i E.T.C. 1, 86, 142) i també, com 
veurem en Currolda (immédiat a Carreu) < KARRIÓ-
BIDA 'camí deis roquers'; i per l'altra NLL i apellatius 
nostres que semblen ja mostrar la h- < k-, propia del 
base més tardà (Arreu?, die allá), raller, rellasca (< H 
arr-), noms pallaresos de les tarteres. 

Per altra banda, al costai del KARRI- arcaic, tenim 
el mot carriga 'canaleta rosta de clapissa', que hem re-
collit (llocs copiosos) des de la vali de Lavansa fins al 
Segre mitjà, partint d'una base *KARRÏKA (DECat VI, 60 

931¿>32, 932¿>37, 932¿z24); i enllagant, amb continuitat 
notable, amb Carreu (B): car el doc. de 961 és relatiu 
a Bóixols (riu amunt de B, amb afr. in carricis), el doc. 
de carriga a. 1177 és de Gualter (Cart. Tavèrnoles, p. 
42.23, 166.3) i allí mateix (931M9, 42) el citem l'a. 
1092 a Montmagastre i el Serrai de les Tres Carrigues 
a Coli de Nargó. En fi, també gaseó carric «rocher» 
estudiat per Rohlfs. 

Per a Carreu hem de partir d'un proto-base -ITZE, 
amb el conegut sufix base -itze, de valor sovint colle., 
i amb el resultai normal català de -ZE O -VCE, que és 
-u\ ens hi guia el parallel deis Ilogarets muntanyenes 
Buseu, Useu, Enseu, del te. de Baén (15 k. al N. de 
Carreu), ja documentáis en docs. de l'alta Edat Mitj., 
en formes com Boisice, Ansize < BO-S-ITZE (cf. Bosta) 
i ANTZ-ITZE ('cabrum'), veg., supra, els arts. Bosia i 
Buseu. 

Conclusió tan convincent en fonètica com en topo-
grafía, per al nom d'una serra, vali i Ilogarets coberts 
de rocam, i ben fundada en els aspectes lexicals i 
leximòrfics, pels noms veins i per arcaiques escrip-
tures. 

Cap de tan inmediat com Carrànima, i aquí la na-
turalesa de l'indret és més colpidora que enlloc: amb 
una penya de 20 me., la més alta de la seva serra, i 
damunt un grandiós espadat. I notem sobretot que el 
santuari es troba des so ta aquesta rocassa ingent: 
això ja suggereix el base -BE, que ha format tants NLL 
conspicus d'aquestes comarques (URDÍNABE > Ordino, 
ÁNABI-BE Àneu, Canillo, arts. supra). 

Arribem, dones, a un base KARRI-ÁNDI-BE, ètimon 
format per composició amb el base andi 'gran', o siguí 
'sota el gran penyal': canviada la -B- en M, KARRANDI-
ME, -A, donava normalment Carrànima-, el canvi de b 
en Ym no sois es podria justificar per la propagació de 
nasalitat, trivial en les evolucions romàniques, perqué 
crec que ja dataria del proto-basc, en la seva forma 
pallaresa: l'alternanza, b/m és el fet de cada pas en la 
historia del base, i també es repeteix en els nostres 
N L L : MEIÁ-BIDE apareix c o n v e r t i i en BEIÁMIDE ja en 
l'Acte C.Sd.Urg., 839, en el nom del poblé de Bajande 
a Cerdanya (art. supra). 

Gens difícil explicar la -a final que té Carrànima (al-
menys en la forma moderna, única en qué el coneixem, 
Ss. XVII-XIX): també d'això ens consta que sovint l'i-
ber, i el paleo-base de l'alt Segre, reempla^aven -BIDÉ 
per -BEDA o -BIDA 'camí': testimonis els ibérics Idúbe-
da, Oróspeda, i els nostres Galleuda, Currolda, Canal-
da, Tulleuda, Ventolra, de -BIDA, que s'han estudiat 
supra o van a l'art. Galleuda-, i en base modem és un 
duplicat ben corrent {ate¡ata, larre¡larra etc.). 

Pel que fa a Carreu no he parlat d'una minucia, 
que en cap cas pot fer dubtar de l'etim., però per si a 
algú li fes escrúpol: la ? oberta amb qué ho pronun-
ciaren tant a Cabó com a Gavarra; cert que en aques-
ta zona hi ha un sortint de l'àrea de la è del cat. or. 
que arriba fins cap a Ponts etc.; però a Gavarra vaig 
anotar amb é tancada, kréu, kréys, kondréus, Ga¡éuda 
70.11, 69.29, 70.80, 71.24), o sigui els mots on hi ha 


