CÉRVOLES
laciona i quasi identifica—. Es tracta segurament del
Què era aquest lloc? Després ja consta com una
cas tan repetit de dos rius quasi bessons, que duen granja de Poblet, i hi apareixen alternant la forma mol'un un nom diminutiu o modificatiu de l'altre: el derna amb e, amb l'altra en o. 1172: «grangiam de
Aieràanç i el Merdançol, la Noguera i la Noguerola o Serbolis» (Kehr, Papsturk., p. 439); 1178: Servóles
Noguereta, el Tajo i el Tajuña, Garona i Garonetes * (BABL n, 406); 1179: «in termino de Serbolas, sci.
(PVArGc i, 4491¿), VArlan za i YArlanzón, la Nive i Coma Fumaíam» (Cari. Poblet, 86); 1183: Anfós I
la Nivelle, el Mosa i el Moselía etc.: dones ^CERVARIO- confirma a Poblet «--- Avinbudin --- grangiam de SorLU o *Cerverol reduït a Cervbl per haplologia.
bolis» (ib., 14.13); 1192: «rivus Seth dividit Serboles
En definitiva, resta en dilema; sense gaire esperan- et Z'Albi» (Cart. Poblet, 88); 1192: Serbolis (Cart.
ça de futura resolució, passat que es trobessin confir- 10 Poblet, 88); 1197: «Cervales — vobis Petrus de Cermacions de geògrafs de l'Antiguitat 3 per a la incerta volas» (Cart. Poblet, 69); 1198: «querimoniis quas
dada de Mela. Tot considérât l'explicació més fundada habebamus de honore termini de Sorbolis» (Cart. Poés partir de Cerv(er)ol. Però ni amb l'un ètimon ni blet, 84); 1201: Sorbolis (Cart. Poblet, 89); 1206: Soramb l'altre no es trobaria fonament, sino per a l'ac- bolis (id., 200). En el cens de 1359: Cervolles (CoDocentuació popular Cervòl.
w ACA xii, 40, cf. 76).
1 SGuarner no ho creia aixi, en la seva carta, alleDesprés ha quedat només com determinatiu de:
gant que la pronùncia recollida per eli a Vinaròs
LA POBLA de Cérvoles és un poblé i municipi prop
«la considere produïda per la lectura del cartell de l'extrem SE. de Les Garrigues; de nom popular
[!] Rio Serbol que els enginyers d'O.P. han posât només és «la póbbh» 1920 a L'Albi i Vilanova de Praal pont de la carretera de València a Barcelona». 2 0 des; la póbbla, 1934, 1935, JCor.: a Juncosa, Cervia,
Vaig contestar amb les dades de la pron. popular Margalef, Pobleta de Granadella i Llardecans. És nerecollides per mi, i algunes de les raons que expo- cessari distingir aquest poble de LA POBLA de La
saré més avall, i mostrant-li la inversemblança que Granadella, de la mateixa comarca, uns 17 k. més a
aquell cartell ni cap rètol influís en la pron. dels l'O.; però la distinció popular no es fa amb els denoms locáis en la gent rústica, entre altres els determinatius, sino anomenant aquesta La Pobleta, i
Canet lo Roig, 20 k. més a l'Oest; em semblà con- l'altra La Pobla, simplement: «L'Albi està en son casvençut però en el nomenclátor que li publica l'I .E.C. tell, / La Pobla, molt amagada, / Juncosa --- / Cerei 1966, s'ha imprès el disbarat riu Cérvol (p. 22). via ---» diu la cobla popular. En les meves enques¿No seria per intervenció del secretari Aramon, que tes, i en el tomb que férem per totes les Garrigues
llavors tenia la dèria de postergar el nom de l'ani-30 en l'any 1934, amb l'inoblidable mestre i amie Pau
mal cervo a profit de la forma ultracorregida cér- Vila, insistirem molt, preguntant després pel determivol? (cf. DECat il, 687-8). Majorment deplorable, natiu.
perqué d'aquí ha passat aquest disbarat a la GrEnc
Es comprèn que la forma d'aquest va ser alterada,
Cat i d'altres obres. — 2 Fora de Cavanilles és ciar un cop esvanit el fil de la tradició popular, per la
que s'ha escrit sempre sense accent, com ho fa to- 3 5 intervenció d'indiscrets i servils secretaris municipals:
thom amb els aguts en -l; i que això no dona raó acastellanant-lo primer en Ciérvoles; i un altre, voper creure en una accentuaci«? *cérvol, moderna ni lent fer-ho més català, resulta així la nècia forma Cierantiga, com n'hi hauria si es trobessin algun cop vols en què figura en el segell de l'ajuntament. Forunes grafies com ^Cervul, mai vistes. — 3 Que no çant la gent a dir-ho, n'obteniem tosques imitacions,
en parli Estrabó no és estrany perqué en la part 40 sense fonament: «de sírgols o de Vilanova», a Cercatalana no cita més rius que l'Ebre i el Xúquer (i via; de siérbols a Juncosa, a La Pobleta, a Margalef;
la Muga, aquest, però, sense donar-ne el nom).
de siérboles a Llardecans. Res d'això té, però, cap valor, essent un afegit estrany a tota tradició popular.
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2) CÉRVOLES, poblet agrégat a Senterada, en el
Baix Flamicell, és a la dreta del riu, en posició elevada,
Nom que ha désignât diverses poblacions i altres aigües avall de la confluència amb el Bosia o riu de
llocs, sobretot, del Principat.
Bellera. Pron. pop.: sérboles a Sentis, sérbides a la
1) La Pobla de Cérvoles. Aci ens interessa sobre- Pobleta de Bellvei, 1920, Casac.; sérboles 1957, Cor.
tot el determinatiu «de Cérvoles», que havia désignât 5° a Erinyà (xvm, 79.2, 79.6), i a Pinyana (xix, 191.4).
una institució religiosa dins aquest terme però el seu No tinc cap nota que aquí hagi corregut també una
nom deixà de ser viu ja fa temps.
forma alterada Ciérvoles-, Cervoles escriuen Madoz, i
1157: Ramon Berenguer iv, donà a Sta. Maria [des- GGC (p. 856) que li troba 39 cases amb 66 hab., i diu
prés advocado de Poblet] «ipsum locum qui dicitur que el 1831 pertanyia al corregiment de Talarn, amb
Sor boles» perqué s'hi construís una església i s'hi fes parroquia dedicada a la M. de D. de Gràcia; és inexacuna abadia «sub regula Beati Benedicti --- ipsam ta l'accentuació Cérvoles amb greu, que han posât ais
aquam de Seth predicti loci de Sorboles ---» (Cart. de articles de Violant en el BCEC XLV, 244 i Butll. d.
Poblet, p. 89, § 33, 5,14); 1161: Sorboles (id., p. 212);
Club Munt. Bna. 1932, 106.
1163: «locum de Sorbolis — Sorbulis» (id., 91); 1171:
MENCIONS ANT. 1061-1108 un Ramon Gerbert
60 de Sorboles és test, en un doc. pallarès, d'entre aquesSorbolis (208).

