
G À R Z O L A , G R E A L Ó 

GARSENI colmo 'cim, capoll' tipic del Maestrat i Nord Valencia 
(DECat ii, 835M3 ss.), en alguna combinació amb co-

Partida del terme de Betesa (Alta Ribagorça) (xix, romull, que és la forma castellonenca de caramull, 
100.17). (DECat il, 560^4 ss.) amb el 11. CULMEN i possibles 

ETIM. Sembla contenir el NP germ. f. GARSINDIS 5 metaplasmes d'aquests amb CUMULUS. Si els coHegues 
(Gerisinda, Forst. 584), cf. Gersinda a. 908 (Aebis- morellans o castellonencs ens en fornissin comprovats 
cher, Onom., § 29); en altres textos YOnom. té re- docs, antics potser sortiriem de dubtes. 
gistrats Garsendis, a. 990 i Garsens 1002, 1094 (cf. 
Sarsènit, a l'art. Butzènit). J. F. C. 

io GARÛS, GARUSSÓ 

GARTX Garussó: antic llogaret de l'Alta Ribagorça: 972: 
ipsum villare de Garuzone (Abadal, Pollar s i Ribagor-

Antic castell sarrai que dominava la vali de Bolulla ça, num. 218); 1002: si g. Garuccone (M. Duque, Ova-
(Marina Val.) (Salvà, Callosa I, 32). *5 rra, 1.24); 1037: ego Ramon Geruz en un document 

DOC. ANT. 1263: Garg (Mtz.Fdo., Cat. Doc. Val. llegit a l'Arxiu de Solsona. En cas complement Garu-
i, 468); 1267 i 1269: Gargio (ibid., 696, 909); 1280: çon. Ve del NP local Garuç. 
Castell de Gargio (Font Rius, C. d. p., vol. n , 177, És el NP KARUCIUS O CHERUCIUS, que es troba docu-
n. 28). mentat l'any 1012 i 1016 (Aebischer, On. Cat., p. 19). 

Amb -o per ultracorrecció mossàrab de l'arabisme: 20 El nostre excellent inf. de Les Viles de Turbò a. 1964. 
Cresta del Garxo, en el terme de Vallada (C. de Xà- es deia Garùd. J. F. C. 

tiva) (xxxvi, 71.13). 
Caseta (de)l Garxo, en el terme de Cabanes de l'Arc 

(Pna. Cast.) (xxix, 129.8). GARVET 
El Garxet, partida-del terme de Castello de la Pia-25 

na (xxix, 25.9). Garvet (pron. «a gdrbçt») cala important entre Llan-
ETIM. Del descendent mossàrab de CAREX, -ÏCIS çà i Colera (Alt Empordà) (XLV, 138). Hi ha un altre 

'canyis', planta usada per fer vencills, variant de car- Gravet prop de Manresa (DECat iv, 632<a23) i en re-
ritx, que és la forma corresponent en el mossàrab ba- cordem un altre prop de Senterada. 
lear (DECat n , 592^17 ss.). Garxet prové del coHec-30 ETIM. De Gravet, dérivât de grava amb sufix col-
tiu CARICETUM 'carritxar' (que ha donat altres formes lectiu -ETUM, pron. gsrbçt, amb transposició de la r. 
citades alli, 593«9 ss.). J. F. C. Cf. també Carxe (vol. Altres casos d'aquesta transposició en altres dérivais 
in , 295). de GRAVA 'pedruscall', semblen ser els 

PARÒNIMS: Vont de Garbós, partida del terme 
35 de Palanques (Ports de Morella) (xxvn, 190.25), de 

GARUMBA FONTEM GRAVOSUM 'font piena de grava o còdols' i 
La Garbosa, partida del terme de Xixona (Alacan-

Mola de la Garumba, en el terme de Morella ti) (xxxv, 157.9). 
( xxvii, 162). 

Moleta de la Garumba, en el terme de Cati (xxvin, 40 
103). GÀRZOLA i GREALÓ 

ETIM. Molt incerta. Es podria sospitar que fos un 
nom aliusiu als tudons o coloms silvestres que freqiïen- Dos poblets prop d'Artesa de Segre, pròxims en-
ten aquestes muntanyes: cf., per una banda la Serra tre ells, i amb noms que també semblen emparentats 
Palomita, en el limit entre Cati i el baix Aragó, i d'ai- 45 per l'origen. 
tra banda els diversos turons pirinencs Roca-Colom, Gàrzola és un llogaret a la dr. del Segre, a l'extrem 
Castell-palum, Em-palomar. És normal la conservaci«) Est del te. de Vilanova de Meià: és petit (27 cases) 
mossàrab de MB en COLUMBUS, gens sorprenent el can- i no sembla haver mai tingut església (Rocafort, GGC, 
vi de co- en Ga-, i la pron. morisca explicaria el canvi 261; absent del mapa parroquial, p. 48). 
de -L- en -r-\ no fora inconcebible, però molt m e n y s 5 0 PRON. LOCAL: gârzulç a Artesa (Casac. 1920). 
normal, la conservació de la Û de COLUMBUS com « En les enq. de 1956-57, que vaig fer en el poblet ma-
mossàrab; però la -a fora també de mal explicar, i el fet teix (xvii, 18-20) i a Tèrree, Clua, Vilves, Figuerola 
de ser moles de capçada ampia tampoc coincideix amb etc. (xv, 154, 174; xvu , 7, 8), vaig oir gârzola o gar-
zi cas de les roques de Roca-colom i anàlegs. zulç, pertot amb s sonora, i accent a la a. Rocafort 

Altrament, una variant del 11. COLÛMNA e x p l i c a r i a 55 escriu igual, i Madoz s.v. Gârsola (en dos passatges, 
millor la -a però no tant la -b-, per més que una for- però Grâsola en les afrontacions dels pobles veïns, 
ma colombe 'columna' és ben coneguda en oc. ant., potser mera err. tip.). 
i fr. ant. Val a dir que la forma ampia d'una mola tam- MENCIÓ ANT. Només Garzelles en el poc acurat 
poc coincideix amb la de la columna o obelise. Però cens de 1359 (CoDoACA xii, 79): a entendre proba-
no renunciem a trobar-hi un enllaç amb el grup de 6 0 blement com Gârzeles, -zela. Essent un llogaret que 


