
D A R M Ó S 

lant-ho popularment a dama 'senyora', entés com si derartskle > Nedelariskle > la Dandrtskh (veg. Entre 
fos 'font sobirana, senyorívola'. DL n , 109-10, n. 38). Ph. R. 

§ 2 .La Cova de la Dama, partida de Menàrguens 
(Noguera) ( x l v i , 53.37). -Daneu, V. Valldaneu Danser, Coli V. nota a 

La Dama, paratge del terme de Sineu (Mallorca) ! l'art. Trepadús 
(lx , 99.15; Mapa Mascaré 19H10). 

Molí d'En Dama, en el terme de Sant Marçal (Va-
llespir) (xxiv, 124.22). DANUBI 

Damires, V. Vilademires 1 0 Riuet rossellonès documentât l'any 1080: «rivum 
Dannubii, torente Danubii», entre Montescot, Terrats 
i Bages (Moreau, x x x i i i , 111). Es troba documentât 

La DANARISCLA també l'any 1146: «vinee de Danubio» (D'Albon, 
Temple, p. 257). 

Pia, amb un petit puig, tot herbat i planer, s i t u â t D u p l i c a i del conegut nom fluvial, potser portât pels 
en el llom de la serra d'Abella (te. de Vilallonga de sorotaptes: sigui com nou dérivât de l'arrel indoeuro-
Ter, Ripollès), en el camí de Pardines i damunt la pea dân- 'rajar' sigui com humil imitado del del gran 
Batllia. riu de l'Europa centrai. Repeteix el cas de Ródanos 

PRON. POP.: h dansrískh, oït per JCor. allí ma- que, ultra el nom del Roine, ha donat Ròvol, riuet ros-
teix (1970). És la pronùncia també indicada per Ami- 20 sellonès de la conca de l'Agli, i el de G a r u m n a pare 
gó {Top. de Vilallonga de Ter, 189). de nombroses Garona i Garonetes, no sois del gran 

ETIM. L'etimologia d'aquest NL ja ha estât sugge- riu de Gascunya; veg. sengles articles infra, 
rida per JCor. (EntreDL 11, 108-09), bé que no sense 
algún escrúpol, car reaiment és un paratge del qual 
tenim informado deficient; se'n sap molt poc, i, a més 2* DARMÓS 
a més, fou oït de forma diferent per Mn. Pascual (Pia 
d'Araniscla) i per JCor. (la Danariscla). Ací, dones, Poblé del Sudoest del Priorat, avui mun. abans 
farem un resum del que ja se n'ha dit tot afegint-hi agrégat a Tivissa. 100 edificis aglomerats i 50 disper-
alguna dada complementària. sos, és a la dreta del barrane del mateix nom, que 

D'antuvi, es pot pensar en una forma composta, 30 aflueix a l'Ebre, poc més avall de Mòra. Té parrò-
potser una deformado de Plana Arenisca ( > Plana quia des de fa uns 200 anys, del bisbat de Tortosa. 
Anerisca > Pia d'Anariscla amb metàtesi de r i « i re- PRON. MOD. : Darmós a Falset i vaciHant entre 
percussió de líquida), i això en vista de la forma sen- això i darmós a Vinebre (1920, Casac.). 
tida per Mn. Pascual (supra). Tanmateix, la naturale- Hi ha hagut molta confusió entre el nom d'aquest 
sa del lloc no dona suport a aquesta hipótesi, ja que 3 S poblé, de creixença bastant tardana, i el del veí La 
no és un indret árenos (cf. DECat 1, 370^59-371^6, Serra d'Àlmos (també modem, però no tant), car tots 
s. v. arena). Sembla, dones, que es tracta més aviat, dos eren agrégats de Tivissa. La forma i etimologia 
d'una combinado Pia de N'Aziscle < Ac isc lus 'Iscle' d'aquest parònim, ja ha quedat ben aclarida i esta-
amb rotacisme, fenomen freqüent en la toponimia pi- blerta en l'article Almos (supra). Ací en tenim encara 
rinenca; cf. Truitarens < T r u h t i s i n d s , Glorianes < 4 0 menys informado antiga; i les confusions que s'han 
C l aud ianas , ross. enfarenal < *farena < fac ienda , i fet entre els dos, fan que de vegades no és ciar a quin 
afins. Concretant-ho més, es podria conjecturar un ori- es refereixen les respostes obtingudes sobre el nom 
gen a base de Plana d'Arisele < Ac isc lus , la quai for- viu, de l'un o de l'altre, en els pobles del Priorat i de 
ma degué sofrir posteriorment una metàtesi que donés la Ribera d'Ebre. 
*la Pladanariscla, prescindint, en part, de l'aparentA 3 D'aquest no tinc cap informado antiga i ni tan sols 
masculi Pia- com a incongruent amb l'aspecte feme- de nomenclàtors i obres geogràfiques que no siguin re-
ni del NL. cents. Ünicament que figura en els fogatges de Ti-

Per altra banda es podria imaginar que essent el vissa a. 1496 (baronia d'Entença): «Masos del terme 
mot un afegit postis, el primer element fos n i t i d u m appellat Darmós» encapçalant el nom de 7 masos (tots 
(> nèdeu o nèdol), el quai mot, en la toponimia i com NPP catalans, transcrits per l'arxiver Madurell dels 
a apeHatiu, designa un paratge net de mates o un pas- Protocols a Bna. (p.p. Bru Borràs, Full s d'Hist. de Ti-
turatge desembarassat amb llierba encara intacta. I, vissa, p. 198),1 i en el Capbreu d'Entença de 1340, gra-
efectivament, Amigó (Top. Vilallonga de Ter, 189), fiat Darmoç (460, passim). No ens podem fiar gens del 
descriu l'indret de La Danariscla com «Un pia enher- que en diu la GGC, p. 436: «Darmors, que també rep 
bat — tendeix a fer bassa. És prim de terra, però es » lo nom de Domers». Increíble sobretot aquesta e; pot-
pot dir que no hi ha roca — Deu èsser un deis ser err. tip. per Dormors, que ja no seria un vocalisme 
Ûocs més planers, perqué els nois d'Abeila lliavien inoït: a mi en contestaren dormós l'any 1932 a la Vi-
fet servir de camp de fútbol». Així, dones, és possi- Iella Baixa (xii, 20). També digueren dormós a Torro-
ble" que es tracti de n i t i d u A c i s c l i 'nèdol de N'Is- ja (x i i , 103), però aquí fou quan jo, preguntant per 
de', i que l'evoludó fonètica few Nedéd-ariskle > Ne- «o la Serra d'Almos, i obtenint només «la Serra», en de-


