CARRUANA
ja a la ratlla de Tortosa).
(amb rr secundària, per infl. de carro i dérivais) carraTambé es documenta ja a l'Edat Mj., i fins de més va com a barca de pescar, a. 1313 i 1345. Tal com en
antic, la font de la Càrrova, que no tinc cap raó per el masculi caro, en el femeni s'ha labialitzat la a postòdub tar que fos dins el mateix paratge. 1149: «Impos- nica, però encara ho trobem amb a en el citat doc. de
ta --- de Fonte de Alcharrova ---et dono duos carra- 1562, i amb -r- simple en el de 1156. En el de 1169
vos quibus sit licitum piscandi» (MiretS., TemplH, figura càrravos masculi com a barca de pesca, citada
p. 62, n. 5). 1156: Ramon Bg. iv, concedí als Hospita- justament en connexió amb la Fonte de Alcharrova.
lers tres molins en te. d'Alguaire i la font d'Ale bar ova
Tractant-se d'una font, i induits per l'article Al[err. Aleharova] amb facultat de conduir l'aigua on també es podria pensar en un dérivât de l'arrel àr.
volguessin (explica MiretS., TemplH, p. 72); però no » qârab "omplir d'aigua, 'fer l'abeurada', en una variant
creguéssim que fos a Alguaire, sino a Amposta; car, qirâba, i al Marroc qarrâb «porteur d'eau» i qarba
parlant del seu aprofitament, el mateix Miret extracta «outre pour l'eau» (Dombay: Dozy il, 323 2f; Ferré,
d'un doc. de 1189 que les «aiguës de la font de Carro- 49; Harrell, 447); però ho descarto perquè la base
ña [err. Carroña] corrien per una sèquia feta en temps lexical està molt més comprovada en el nom de la bardels sarraïns; i els Hospitalers d'Amposta la repara- ca, i la relació amb el nom de la torre i de la barca
ren per no danyar els habitants de Tortosa (ibid., p. de pas està ben demostrada; aixi mateix tenim carra112). I la Font de la Carrova figura en el procès de vos, documentât com a nom de la barca pel document
limits de 1313 entre, Amposta i Tortosa (que A. Cur- de 1149; i les dues variants servirien tant per pescar
to llegeix a l'Arxiu Municipal d'aquesta ciutat).
com per a la barca de pas.
Com a veïnat crec que en parla també el tortosi •
No és un NL isolât; car també trobem un Rahal
Vergés i Paulí (Espumes de la Llar v, 93), en expli- Carroba en el Rept. de Mallorca, entre els del terme
car carraver 'arraix d'una mena de barca'; i n'hi ha for- d'Inca (BDLC xiv, 144). I d'aqui, almenys en part
ça noticies directes recollides per Morera (GGC, Ta- prédominant, ha de venir el dérivât Carrover (infra):
rag.): des del Pía de les Sitges (te. Tortosa) es veu en tot cas el de la Vali del Carrover de Prats de Comte,
Ebre avail fins més enllà de les torres de la Suda d'Am- ; lloc llunyà dels transports en barca. El nom de la Font
posta, Carrova i Camp-redó (p. 703). Es creu que «junt de la Carrova, tan repetida en la documentaci, pot veamb una cadena de fustes amarrada a les Torres de nir, en part, de la citada arrel aràbiga, afegint-s'hi el
la Càrrova i Camp-redó servia per tancar el pas pel nom dels garrofers adjacents, i sumant-s'hi el de la barriu a esquadres enemigues; segons un ms. de l'erudit ca i la torre, provinent de CARÂBUS.
tortosi Abril (n. 36) aquest les hi havia vistes encara ;
DERIV. Carraver es deia alla segons Vergés, per
empotrades a la muralla a mitjans S. xix. D'altra ban- a l'arraix d'aqueixes barques, mot que ens és conegut
da la Torre de la Càrrova junt amb la de Camp-redó, també per altres fonts en aquesta comarca. Una Vali
davant per davant a la vora esquerra del riu, servia del Carrover, prop de Prat de Comte i d'Horta de St.
per a la «carrava o barca de pas, per mitjà d'una Joan consta dos cops en un doc. cat. de 1346, extret
gúmena de banda a banda, empesa pel corrent del - d'un del 3r. quart del S. x m (BABL xi, 47). Carroriu» (pp. 689 i 704): com ho he vist practicar el 1923, vé{r) és un veïnat de 10 cases a 1 k. de Sta. Bàrbara
a Mòra i altres pobles de la Ribera (cf. BDC ix, 65).
(GGC, 765), aquest potser nom d'aplicació secundàEn definitiva tenint en compte la pronuncia predo- ria perquè Sta. Barbara és lluny de l'Ebre, uns 5 k. al
minant avui kafóba, amb ó, m'inclino a creure que no SO. de La Càrrova. Carrobella és una de les superfies tracta d'una accentuació alterada; hi deu haver ha- 1 cies estanyades, en el delta de l'Ebre, a on van a pesgut (com hem anant comprovant en altres problèmes car els pescadors de Tortosa i Amposta (vegeu-ne llissemblants: art. Ceuró, Montescot, Carlet etc.) la con- ta, a GGC, p. 709): potser, doncs, dim. de càrrova,
currència de dos llocs veïns de nom malt semblant per alguna de petita que hi tindrien habitualment; o
i d'etimologia diferent. A) Com a nom de la barca de bé resulta del canvi morisc de -eira en -eila en el déripas i de la torre on l'amarraven, sera reaiment CARA- vât mossàrab Carroveira, que figura en el Rept. de
BUS/-BA, comprovai per la grafia Carrava en 1562, i València com nom d'un moli a la costa de Morvedre
pels fets constatais. B) A l'horta d'aquesta pagesia (vali de Sago) si bé s'ha llegit només Carrovira en l'ed.
abunden els garrofers, i la producció de garrofa, àr. Bofarull, p. 499.
harrûba-, de fet, diu un doc. del Cart, de Poblet relaDe CARABUS, i cat. ant. càreu, és dérivât el nom de
tiu a aquests llocs, any 1164: «5 olivares et una carro- 5 la gran platja i veïnat La Caravera, adjacent a Lloret
bera iuxta ortum», amb afrontacions de llocs entorn de Mar en direcció a Blanes (DECat il, 582«22). I n'hi
de Tortosa (§ 199, p. 119.22), entre elles (lin. 18) hauria un duplicat, almenys uns 12 k. més a l'O.,
«orta Ospitalis».
prop de Pineda, on uns docs. del S. x m citen un «caETIM. La torre (i d'aquesta, el veïnat), prengué, rni de Caravera» (Cart. de Roca-rossa, §§ 138 i 141).
dones, nom de carrava 'barca de pas', dérivât del nom 5
grecollati CARÂBUS, nom d'una mena de bot o barca, CARRUANA
Carruana, nom de diverses partides de Castellò de
sobre el quai es veurà l'art, caro del DECat ii, 581.
Femení extret del masculí que en cat. es presenta evo- la Plana, Sant Mateu del Maestrat (Baix Maestrat),
lucionat en les formes car eu i caro. Del femení do- Bétera (Camp de Lliria) i Canet de Berenguer (Camp
nem allá dades en la forma carava, a. 1413, i després 6 de Morvedre) recollides per JCor. en les enquestes
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