TORRque en els llocs es diu més aviat "La Torre", sense més deu provenir segurament d'Abu 4-Zelag, format amb
precisions. En les meves enquestes per alla, l'any 1961, l'algerià Zeldg (GGAlg.) i s'ha d'identificar seguravaig anotar la tóre n domenge com a oit tant a les ment amb la Torre de l'Espanyol, que es troba efectiCoves com a la Serra d'En Galceran, i recordo vaga- vament davant d'Ascó, però a l'altra banda de l'Ebre.
ment haver-ho sentit en algun altre lloc. En plural no, * La localitat prengués després nom del seu possessor
vai a dir-ho.
cristià Espaniol. Quant a aquest nom deu èsser l'ètnic
»En Moli, l'any 1935, ja ens va comunicar aqueixa espanyol < HISPANIONE dissimilat, derivai d ' H i s P A pronúncia local. Torre del dumenge escrivia Muñoz ÑUS, o del NP llati HISPANIUS (Schulze, 522). La Torre
en el seu Memorial del S. xvi publicat en el BSCC; de N'Espanyol passa a la Torre de l'Espanyol amb una
Torre den Domencbe, Cavanilles I, 65. És veritat que io altra dissimilació. J. F. C.
no sois Torre de Endoménech és la grafia oficial (Inst.
Torre de Lloris, V. Lloris
Geografie) sino que s'hi atingueren també Caries Salvador i Mateu i Llopis (País Val., 94). Però el fet és TORREDEMBARRA
que el tal Domènec no apareix en cap font anterior
Vila de la Costa de Ponent, a mig camí del Venal S. xix, si no m'enganyo (fins seria el cas de pre-15 drell a Tarragona.
guntar-se si no hi ha fet el seu paper una pronuncia
NOM POP.: h tora, encara que la gent més disacastellanada Doménec, com a malentès de Domenge.
tant diu també el nom més sencer. Moíiu etnìe-, «a
Sánchez Gozalvo en dona l'explicació: "el nom li ve La Torre: escarabats», 1920 (Mn. X. Plassa, de Pradel domenge que es reserva l'Orde de Calatrava dins des); i a l'enq. de 1955 (xiv, 130-135). Manyé i Flael terme de Vilanova d'Alcolea" i de fet ho documen- 20 quer, que hi nasqué (el seu pare s'hi havia establert)
ta així en la carta de població d'aquesta localitat firmava els seus articles J < o a n > de la T < o r r e > , i
(BSCC xiv, 296): el petit terme de la Torre està "en- de jovenet li deien «l'Animeta de la Torredembarra»
cerrado", com diu Cavanilles, dins el terme de Vila- (biografia de Maragall, 910; O.C. 1, 993a, ed. 1900).
nova.
Els pescadors de Vilanova anomenen «X. de tórz»L'alteració és explicable: la influència deis noms V dambára» un accident a la costa. Gentilici: a Tarragove'ins Serra d'En Galceran i Torre d'En Besora, po- na els pescadors els diuen «gent de la tófs», o bé «tubles més grans i coneguts degué fer que Torre del Do- hgans» (Casac. 1923).
menge es canviés per part d'alguns en Torre d'En
MENCIONS ANT. 1328: «la Torra den Barra»
.Domenge, i una vegada "personalitzat" el nom, com (BABL v, 118); 1245: «senyor de la Torra dembarra»
que de fet domenge no era nom de persona, hi ficaren 30 (Hinojosa, Reg. Sen. Cai., p. 9); 1359: Torre den barMix imaginan Domènec, de forma més semblant.
ra (C0D0ACA xn, 37); 1430: «inventari del Castell
»Ara, com us he dit, no veig que tingui antecedents de la Torredembarra» (Mn. Aguiló, BABL 1, 224). Cf.
la forma plural T. deis Domenges que voldríeu reco- encara Lli. Bl. de Stes. Creus, § 84. Del poema narramanar. És veritat que en el terme de Les Coves (no tiu occità S. xiv, ve un malentès relatiu a aquest posé si gaire prop del de la Torre) hi ha una partida dita ble i a la Pobla de Montornès (cf. GGC); 1795: «des
Els Domenges, i que això deu estar en relació amb el de la Torredembarra a — » (Barò de Maldà, C. de
domenge de la Carta de Població de Calatrava. Però Sastre ili, 9).
totes les probabilitats són que això sigui una pluraRebutgem l'explicació que s'ha donat que el nom
lització recent, pensant en les diverses finques que d'aquest poblé li ve del cat. ant. bare 'traidor', no
constitueixen aquesta partida (així com diuen "els 40 menys infundada que la de relacionar amb aquest mot
Avandàngels", vulgarment, parlant de la Valldàngel, el nom del poble de Berà; ni amb carácter de contamien el mateix terme de les Coves). El fet és que par- nació (com concedeixo a AlcM en EntreDL ili, 20n.),
lant de la Torre sempre sembla haver-se usat el singu- no és acceptable aquesta idea. Es tracia certament
lar. Us recomanaria de posar-ho així.» J. F. C.
d'un sobrenom de cavaller simbolitzat per la gran bar** ra o clava o porra amb qué batallava quan no dispoLA TORRE DE L'ESPANYOL
sava de llanca. Fem memòria del nom del ben conePoble de la Ribera d'Ebre, amb mun., situat a l'es- gut poema occità del S. xiv, Guilhem de la Barra.
querrá del riu, en una vali afluent.
En efecte, aquest nom, amb Torre o sense, es rePRON. MOD. : h torà (és la forma més usada) o bé peteix en altres llocs, designant antics Castells o entitófs ds hspangl, oit a la Vilella Alta per Casacuberta 50 tats anàlogues. 2) La Torre d'En Barra, mas antic en
(c. 1920). Gentilici: tonetàns.
el te. d'Amer (xuv, 85). 3) En el Baix Empordà (a
DOC. ANT. 1192: Sig. Bartholomei de Turre lohan- Riufred en la vali de Calonge, Colonico), parr. de St.
nis Español {Cari. Poblet, 105); 1192: Sig. Iohannis
Marti (afr.): «Occid. in ipso castro Barre» (BABL il,
Espainol (Cari. Poblet, 104); 1359: La Torra den 329). 4) En Barre, mas en el te. de Fanjaus» (SabarSpanyol (C0D0ACA xii, 45).
» thès, Di. Top. Aude).
ETIM. J. Miret explica a propòsit de l'origen de la
Torre de l'Espanyol: «una donació a favor de Es- TORRE D'EN BESORA
paniol de Prades, de la torre de Albozalag, cercana a
Mun. del Maestrat. Ja va com «aidea de Morella»,
Aicbon o Arrechos [Azcó?] ultra flumen Iberi» a. amb 39 cristians vells en el cens de 1609-, err.: T.
1175 (BABL n , 292). Aquest qualificatiu d'Albozalag 60 de B«/ora [Regia, p. 105), format amb el nom d'un

