TORLLUSSÀ
amb el NL Targasona de Cerdanya, que hem sospesat
amb pro i contra en l'art, supra. Seria a base d'una
doble formado variant

sa, TOLO-S-ON (art. Toluges); i s- préfixât, del quai donem cites ais arts. Orís i Sispony.
No sé quina independència, ni antiguitat, pugui tenir un nom que vaig recollir en enqs. de l'extrem Sud
-JAS> Tarazona, Torts
1 val., amb informado ben deficient. La Lie seta de ToTUR
O(N)
risses, enq. de Castalia (xxxv, 182.9); i de nou en l'ad-GAS> Targasona, Tugas[-tum]
jacent terme d'Ibi: «la Donzella de Torisses» (xxxv,
168.22). Em pregunto si aquí s'ha usât torts, pl. -isEs pot fer alguna conjectura si bé sota gran reserva sos, -isses, com un gentilici de la vila de Torís. Cap
sobre l'origen i sentit d'aquest element Turi- o Tur- io confirmado; i encara menys, de la imaginado, que hacomú a tots aquests noms. A) Potser format amb l'ar- via fet, d'unes lloses d'aquest nom (on es cregués veurel TOROS 'fort', que suposa Schmoll per a certs noms re esculpida una donzella) (??). Hi hauria, per venhispànics (Vorkelt. Idg. Hisp., 15, 7 8 , 8 0 , 1 1 5 ) . Res- tura, un altre (9) TURIASO > Torises ara oblidat entaria vague en els aspectes morfologie i topo-semàntre Ibi i Castalia (cf. encara el nom (5)).
tic; se'n pot dubtar també per rao del timbre (quan-W
M'he abstingut de relacionar Torís amb el nom del
titatiu i qualitatiu) de la u, que era llarga en aquesta riu Túria (que passa ben lluny, al Nord de Torís); i
arrel indoeuropea, i sembla haver estât breu o oberta més amb el nom Tyris, bastant llegendari, que hom
almenys en part deis nostres noms (evolució en a en ha suposat nom pre-històric de la ciutat de València;
Tarazona i Targasona), si bé potser llarga en el Tu- deixem-ho a aquell altre art.; que en tot cas, no ajurasia de Marcial; Torís no indica res, havent passât 20 darien a aclarir cap qüestió de l'art, present, encara
pel filtre de l'àrab, que neutralitza u/o. Però sobre- menys que viceversa, i bé podrien embrollar-la amb
tot em sembla poc probable cercar una arrel indoeuro- hipótesis ben incertes i incomprovables.
1 iv, 55, 21. Recollit i, almenys en gran part, perpea per a un complex com el nostre, ibèric i certament pre-indoeuropeu.
fectament estudiat, pel nostre màxim especialista
B) Ha cridat ja l'atenció a algún recercador cert in- V
Miquel Dolç (tir. a part d'Estudios Clásicos iv,
dici geografie de nom hidronímic o fluvial. El (2), el
1957, 78). Em permeto suggerir esmena o compleció
més iHustre, és en la conca summa, de recepció, del
en el darrer vers (no afecta per tant els noms pariu Queiles, important afl. de l'Ebre, i al peu deis vesrents de Turiaso/Torís), car tlictum, pel més corsants del gran Moncayo, tot eli aixaragallat de riuets
rent ilicetum 'alzinar', ha deixat descendència força
i torrents, que fan cap vora Tarazona; el (3) és a les 30 assegurada ja en llatí antic i romànic (cf. art. Alefonts del riu Valdemoro, gros afluent del Xúquer; el
lia, supra), i els mots que hi he afegit completen la
(4) pren nom del riu Guareña, i es troba en l'origen
mesura d'un hexàmetre, com els dos precedents
de la seva branca principal; no tinc situât exactament
(cesura hexemímera en el 3r.).
el (5), però no pot ser lluny d'un afl. esq. de l'Ebre
que baixa cap a Miranda; i no es pot dir que en des- 35
Torlanda, V. Milmanda Torlarribera, V. La Tor
digui ni l'incert (8): sota els xops vessants del Bosc
de Font-Romeu. Ni Torts, que ocupa una vali ben reclosa entre les serres de la Peranxisa, i la de la capçaTORLLUSSÀ
lera deis Alcalans. I, eloqüent testimoni, el de Marcial
que ens assabenta que Turgastum i Turasia eren sen- 40
A la Vali de Boi: turlusà (Escuder 1970); Escuder
gles «lacus» o vora uns estanys.
el 1971, pron. torlusâ: espontàniament el caracteritza,
La idea seria, dones, que continguin tots plegats com «barranquet llarg», però parlant de Ribabiola, i
diverses variants derivades del be. i ibèric ITÙRRI
de tot plegat en digué barrane o coma de torlusâ. Tor'font', la nissaga del quai hem trobat ja en tants arti- Ilusa en una escriptura de 1830, i Torlusâ en una de
cíes: com Dorres o Tor (apartats 1 i 2). Potser amb 4 5 1927. Veg. el que n'explico en TVBoí, s. v. Ribabiola.
l'article (postposat en base): ITURRIA-SO, amb la I- ini- En conseqûència d'això, Torllussà és pròpiament els
cial omesa, segons el conegut fenomen de la i- amo- Prats de Torllussà i les Pales de Torllussà (que culmivible de l'ibèric, fet tan repetit en la toponimia pre- nen en la cota 2637, avançada a l'O. de la gran carena
romana hispánica: Tossa de la Costa Brava, doc. TU- Taüll-Cabdella). Travessada aquesta gran partida pel
RISSA al seu mosaic romà i germà del NL navarrès Tu- 5 0 seguii de fonts de Ribabiola i amb el curs d'aigua allarma (també Ituriza en docs. antics). No s'hi objecti gai- gat per la ziga-zaga dels Prats de Torllussà (42°29 X
re la rr doble, en la forma del base modem i en l'èti4°34), li convé molt bé l'etimologia bc. ITURRI LUZARR
mon d'alguns d'aqueixos topònims, però simple en 'font allargassada' o 'font llonga'.
TURissA i

Ituriza.

Quant a -so, no manquen indicis de tal element o 5 5
Es Torm, V. vol. i, 276
afixat, sufixat en mant NL: BAI-SO-KIO- ( > Besòs, supra, art. Badalona), (I)BO-S-EGI-A (altre nom de riu >
Bosia, supra); potser Guerosso (E.T.C, i, 126-128, TORM, TORMO, amb plurals i derivats
140); Bolòs (art. supra) BURO-SO/BULOSSO. Sense
comptar els en -OSA: Dertosa, Egosa, Tolosa, Labitolo- 60 Ja estudiáis a fons en el llarg i explícit artide, del

