TAMÜRCIA
36 ss.), tempana i Tampanissa (489¿>47), pallarès tameia».
panejar 'tustar', i tampanada en diverses valls pirinenPer explicar la variant oficial Tamúrcia, suposaríem
ques, de Cadi cap a l'Est. Cal Tampanada era l'hostal que hi havia hagut dues evolucions paraHeles, amb
més veil i acreditat de Gósol (CATorras, Pir. Cat,
Tarmuréces
Cardener I, 290a), i jo hi he fet estades els anys 1931 * lieu diferència:
(exc. 175) i 1%3 (v, 86); arañes tampanada (bufetaTarmurees > -mures (com en Mura), i,
da, trompada) (PVArGc., 710<»19 ss.).
encreuant-se els dos canals: Tarmúreces; aquest 11avors, sincopai: Tarmúrces, i passant a singular: Tamurce, que per influència del gènere femení i la -a de
TAMÜRCIA, Torre de ~ i Masos de Tamúrcia
io torra, esdevindria Tamúrcea, -eia. L'escassedat i poc arrelament popular del mot Tamúrcia facilitaría aquests
Llogarets de la Ribera ribagorçana, agrégats al mun. nombrosos retocs i refeccions: era cosa d'escrits, els
d'Espluga de Serra, però en el vessant ribagorçà, ele- quais es presten més a alteracions i encreuaments que
vat (uns 300 m.) per alt del riu, uns 5 k. al SE. de una ferma transmissió popular.
Sopeira, i poc més (al NE.) d'Areny. Poble petit —poc U Ben complicai, sens dubte: reconeguem-ho. Per això
conegut generalment—; encara menys l'altre, Els Ma- també havia pensât, en una formado un poc discresos de T.: solament unes masies escampades, cap a pant: TURRIS MURICIS 'torre de l'esquei', 'del cantell
mig carni de La Torre a Areny.
rocós'. Llavors certament evolució fonètica més simple,
PRON. : tófe de tamúr sia, a Noals (Casac. 1920); en amb síncope antiga *tormúrces > tamúrces, i la resta
les meves enqs. de 1957 constato que és poc coneguda 20 c o m e n l'altra hipótesi. Hi ha la gran objecció que
la 2a. part del nom, car en el poble mateix deien la murex és només un mot del llatí classic: no se li ha
tóre, i només en exigir nom complet: la tófe de tamúrtrobat altre descendent possible que un isolât mot
sia (XVIII, 200.1). 1
dial, del S. d'Itàlia i un de ben dubtós, mossàrab? soNo és estrany, dones, que a penes n'hi hagi MENC.
bre el qual especulava en l'art, malecón del DECH.
ANT., i poc explicites. Almenys, però, una de ben an-23 Dones també és rebuscat un més arbitrari que l'altre,
tiga, segura, i preciosa: a. 837: «in locum cui vocabuEn definitiva, baldament rebuscada ens atindrem a
lum est Tamureces - - - » (Abadal, P. i R., doc. n.° aquella etimologia. Fem memòria que MURÎCÏNOS ha
14). Però les altres són ben escasses: a. 984 simple- donat també el nom del llogaret de Murens a l'Isàvena,
ment: «illa Torre», però amb context ben identifica- 15 k. dret a l'O. de la Torre de Tamúrcia: només que
dor: «vinea in loco ubi dicitur Spiuca, ubi dicitur 30 en aquest es produí la contracció de -êens a -ens sense
illa Torre» (p. p. Abadal, o. c., n. 268, i p. 29; i Serra- trasllat de l'accent, i per tant no s'hi podia perdre la
noS., NHRbga., p. 388); car Spiuca és 'Espluga de -n no essent en síHaba átona.
Serra', cap del municipi (o bé Espluga Freda, agre, de
Com he anticipai Tamúrcia era inconnectable amb
Sapeira, també proper); 1359: «loch de la Torra d'Où- Múrcia i Aiguamúrc'ta, noms d'origen aràbic (àr. mùrici» (C0D0ACA xii, 74), car Aulet és a 3 k. de So- 35 siya 'consolidada'): car amb Ta- com ho feia Montoliu,
peira.
maridant-lo amb àrab (o bereber) era fantastic: recórPer arribar a una etimologia no ens podem guiar rer a l'àrab per a un obscur llogaret de l'alta Ribagorper semblances enganyoses (Múrcia, analogia ja des- ça. Si bé ja no fora absurd que la influència del nom
cartada a l'art, sobre (Aigua)múrcia), però sí que ens de Múrcia, de nacional reputació, no pogués ajudar a
poden orientar les ben establertes etimologies de Mu-40 les fases finals de l'evolució de Tamúrces (o Tamúra i Murens (veg. els arts. Mura i Morens II). Vénen reces) en Tamúrcia.
de MORÏCÏNUS 'muro, merlet, defensa d'una torre'
Dins el terme de la Torre de T. vaig recollir un al(DECH IV, 193¿>27): homòleg, pel sufix, de ROTÏCÏ- tre NL que se li acosta i per tant interessa: Serrât de
NUS (DECH VII, 376^33 ss.; 378^8; DECH v, 86*43
Tamars (pron. márs amb r), damunt del nostre lloss.), LUPÏCÏNUS etc. Com que ací també es tracta d'una 4 9 garet (XVII, 200). Aquest em sembla provinen de INTER
torre, sens dubte amb muralletes i emmerletada, cer- AMBOS ARCUS (O -arços plural de arç mata) > *entraquem una combinació que ens doni compte de la for- mâr(c)s 'entre els dos arcs o arços' (cf. Tremessàs INma antiga, Tamúreces (837) i de la moderna, prenent TER AMBOS SASSOS, que és prop d'Areny: E.T.C, n ,
el parallel de l'evolució de Mura (que des de Mu182). La influència d'aquest nom, per bé que indepenré(z)en passant per muree, muré hi desplaçà la quan- 50 dent pogué ajudar a l'evolució descrita del nostre
titat llarga mûre i traslladà l'accent a la «).
TURRIS MURICINOS, amb la qual té en comú la disEn el nostre partirem de TURRIS MORÌCÌNOS 'les mu- similació de Tra- en Ta-. Un altre NL més enllà em
ralletes, o murons de la torre' (en genitiu TURRIS), que sembla d'origen parallel al nostre és Tamurejo, poble
passarien a designar d llogaret mateix que hi cresqué amb mun. a Extremadura (però en el limit de la Manentorn: torsmurécens, una dissimilano ho canvià en 5 5 xa, a mig camí d'Almadén a Herrera del Duque, BaTarmurécens, i una altra en Tamurécens, que és quasi dajoz), que em sembla provinent de *Tormurejo: sicom ho trobem en el doc. de 837, on -ens s'ha réduit gui el d'un murejo, dim. cast, de muro, formado sema -es, com en hòme(n)s.
blant a la de MURICINUS; O bé d'aquest mateix, per
Com que d'altres deien només La Torre (981,1354),
via mossàrab, *murezno.
avui s'han acumulat els dos noms: «Torre de Tamúr-60
1 Altres dades inexactes o sols aproximades: l'inf.

