PUJmolino subterraneo [lieg, subteriore 'd'avalli, de Circi
en un doc. de 1415, firmat «Jac<obus> de Puyampino
in Pugolo Regio» (299, § 357); 983: «in term.
erector» de Castellar de N'Hug (SerraV., Pinôs Mtpl.
Sevitanensi,
in valle Horsera, ad locum que
m, 203).
nuncupant Pujolrege» (433, § 502). Però tampoc REFormacions parallèles: Gelpi (< joupt, JUGUM
5 GIS, genitiu de 11. rex, ni l'adj. regius no explicarien
PINUUM, supra s. w.joii).
la í de Pujolric, també aci s'imposa l'etim. PODIUM
Solampi en el Confient, te. Rià (enq. de I960)
UDALRIK si bé és possible que ja es partís de la forma
com també un altre informador (2-V-1968) va dir en
contracta ULRIK, que ja apareix en les fonts germànila forma assimilada sulumpi De solder) pin SOLARE
ques així abreujada.
PINUUM, amb propagaciô de la nasalitat o millor
io (3) Pujolriu, a la Garrotxa, església i veil mas
SOLANUM PINOUM 'vessant solà pie de pins'.
en te. de Joanetes (Monsalv. xvii, 110), grafiat dePujantic, mas de l'ait Vallès, entre Santa Coloma
fectuosament pujol Riu f C.A.Torras, Pir. Cat. vi.
Sasserra i les Cornes de Collsuspina (oït alli «a
1493) però hi recordo haver-hi oït puzulñu, compuzentik», 1928, ex. 110), format amb el veil NP cat.
binat amb el mateix NP, en genitiu 11. PÖDIUM
i oc. Antic, «digatz N'Antic, con faretz ---», Guiraut
de Bornelh, Ai com avén~~- »; cat. N Antic Roca etc. 15 UDALRici e vol. com la dels altres cpts. en -riu iE.T.C.
i, 50).
PUJARNOL
PUJADA
Llogaret al SO. de l'estany de Banyoles, el terme del quai, agre, al mun. de Porqueres, ocupa 20
la vali que baixa entre Rocacorba i la munt. de
(DECat. vi, 856653-57).
St. Patllari.
La Pujada, barri de cases del municipi de Sant
PRON. puzdrnçla. Serinyà (Casacuberta 1920); id. Jaume dels Domenys (Baix Penedès), a la dreta de
1964: Coli de puzdrnçl el que afr. amb Sant Miquel
la riera de Marmellar.
(XLIV, 128, 131) oït a l'església, rectoria i Torre de 25
Castell de Pujades, casa fortificada del municipi
puzdrnçl.
de Castellví de la Marca (Alt Penedès).
MENC. ANT. 1008, en una butlla per als bénédicMas Pujades o les Pujades, antic lloc i església del
tins de Banyoles: «Biserga, Calvos [ 'Cals' ] St. Pallari
municipi de Piera (Anoia). Es troba documentât com
et alode de PugArnulfo (MarcaH., m. 1008); 1359:
a Pujades de les Cucales ab lo Mas den Torra del
Puig Arnolf (CoDoACA xii, 95, 100); 1362: Par. Sti. 30 terme de Piera l'any 1359 (CoDoACA XII, 28). Les
Cipriani de Podio Arnulfo» (Alsius, Nome. 193); 1691:
Pujades, mas, a Gallifa (Coromines, 1924). Sengles
S. Cipr. de Podio Arnulf o (Möns, xvi, 309). Cpt. amb
NLL lesPuja(d)es2L Naquera (xxx, 67.7) i a Castell de
el NP germ. ARNULF (Aebischer, Top. 12).
Castells (xxxiv, 156.11).
Les Pujadetes, mas, a Gallifa (Coromines, 1924).
35 J.F.C.
Diversos homònims d'inicial Pujo-, formats amb
NPP d'inicial O-:
Pujant, Pujol, V. Puig
Pula, V. Pola (cf. vol. i,
137-238) Pularic, V. Pillan
Pulpí, V. Polpíss. v.
Polop Pullana i Pullent, V. Pollà Pullangarda, V.
Pujolric,al Vallès i Osona. (î) Crée que era poc al
Nord de Sta. Coloma Sasserra, prop de la deu del 40 Puigllanguard Pullunell, V. Puigllunell
Pulsiguer;
Barbot, al peu de Seuvanegra tirant cap a Centelles:
V. Puigseguer
Pumanell, V. Palmanill s. v. Palma
1148: Podiolrig (bis), cit. junt amb Barbota i Sta.
Punsola, V. Ponsoda
Punsuvà, V. Pont-sauvà
Coloma (Albon, Cart. du Temple, p. 319). No tindria
Punsunya (DECat. vi, 762M) Punturri, V. Pui- El
cap versemblança, si s'hagués format amb Pujol +
Punxó CDECat. vi, 873¿ó0ss) Punxosa (DECat. vi,
un cpt. sigui amb el nom reial o amb l'adj. rie, mot 45 873635)
Punxuat vol. i, 239-240, s. v. Ponxuat
que ha tingut sempre -KK sorda des dels origens i
Punyes, Punyós, Punyet, apèndix a Espunyola
perquè aquest apareix amb g en el S. xii. És contracPuracabana (Turbó), V. Pui- Purgarony, V. Grony
ció de Pujo(a)Irigo,
format amb el NP germ.
Purgúelo, V. Pusuelo ape. a Puçol
UDALRIC(US) (Fôrst, 1190).
(2) Un homònim al NE. de Centelles (uns 10 k. 50
enllà): els publicadors del Dip.Cat. Vie. l'identifiPURROI
quen amb Els Hostalets, el gros veïnat del te. de
Balanyà: aquest apareix, disfressat per una pseudo(Baixa Ribagorça). Oficialment: Purroy de la Solaetim. clérical, com 'pujol reial': 963: «in apend.
na.
Sevedani ['rodalia de Seva'l afr.in ipso Brullo ['el Bruii' 55
PRON. POP. : purròi ( 6 v e g a d e s ) .
que ja és a l'ampit del Montseny], Occid. ab ipso
DOC. ANT.: 1058: Podio Rúbeo (Liber feud., i, 145);

