
C R E U 

D O C . ANT. Cretes a. 1279-1280 (Rius, Rationes La Creu de Ferro, cim central de la Serra d 'Ensi ja , 
Decimarum I, 166.167.173.174). damunt mateix del coli de Peguera o collada que uneix 

HOMÒNIMS. Les Caretes, partida al SE . de Be- aquesta serra amb el Rasos de Peguera, entre Figols i 
nigembla ( x x x i v , 166.1). Saldes ( x x x v m , 105.14, cf. C.A.Torras, Berg., 292a; 

La Careta, serra alta a l'esquerra de l 'Ebre en el 5 293b). 
trajecte del riu entre Mòra i Benissanet (Pere Coro- Puig de la Creu, terme de Castell de l'Areny (Ber-
mines, nota de l'any 1923). Aquest N L probablement guedà) ( x x x v m , 126.23). 
coincideix amb el que trobem documentât l'any 1660 Cingle de la Creu, terme de Sant J aume de Fron-
com a partida de Tivissa: «de les Queretes [aclarit: tanyà (Berguedà) ( x x x v m , 136.16). 
Caretes] a Banyoles» (Bru Borràs, Hist. Tivissa, 1955 , 1 0 Serra de la Creu, terme de Tirig (Alt Maestrat) 
p. 236). ( xxv i i i , 99.5; 95.19). 

Les Asqueretes, partida del te. de Talarn, a l'esquer- Creu de Serra, veïnat del municipi de Llagostera 
ra del barrane de Seròs, davant del Calvari. És un (Gironès). Oït krçu de sçfd, a Llagostera per Casac. 
terreny de rebollars i grenys de roca (XVIII, 98.12). (c. 1920). 

La Gritella, gran serra que es travessa anant de 15 La Creu Coberta, paratge del terme de Patraix (su-
Prades a Siurana. Nom oït per JCor . l'any 1929 i con- burbi de València) ( xxx , 131.15), on contemplem en-
firmat per Joan Sales (any 1955). A Cornudella ho di- cara una creu cobricellada per un antic i graciés tem-
gueren a JCor . en plural: Les Gritelles. Diminutiu, olet; un altre a Bna. on hi ha avui la Plaça d'Espanya. 
amb cr- > gr com en el cast, grieta (DECH m , 212b 
54 ss.). 2 0 Un altre grup deuria el nom a una creu, creuera o 

ETIM. Del llati CREP(I)TA 'clivellada, partida', que cruïlla de camins, sobretot els seguents 
respon a l'aspecte que ofereix el paisatge de Cretes, Creu d'Abella, partida del terme de Vallcebre (Ber-
que és una terra seca, aspra i piena d'esquerdes (cf. guedà) ( x x x v m , 98.21). 
E.T.C, il, 86). D'aquest mateix ètimon prové la for- La Creu de l'Aregall i la Creu de can Canals, indrets 
ma dialectal de la Costa Brava crétua (cf. DECat 11,25 del terme de Castellvi de Rosanes (Baix Llobregat) 
1045M-1046&53). Les Asqueretes ve de les Queretes ( xn , 182.7; 184.8). 
amb aglutinació parcial de l'art, les. J . F. C. Creu de Bedet, collada en te. de Farrera de Pallars. 

La Creu de Codifies o la Creu de Roda, veïnat d'O-
sona, format al llarg de la carretera de Vie a Olot . Oït 

CREU 30 krçu dd kudinas, per Casac. (c. 1920) a Sant Barto-
meu. 

L A C R E U de Capcir, llogaret, agre, adés a Formi- La Creu de Maians, pda. del te. d'Alp (Cerdanya). 
guera adés a Matamala. Documentât: Villa q. v. Cru- La Creu del Ras, indret per on passa la partió d'ai-
ce a. 966 (Serra, Pino s i Mataplana m , 85); Creu de giies entre el Segre i la Noguera, en el cami de Tirvia 
Capsir a. 1359 ( C 0 D 0 A C A XII, 129); lo loch de Crou ^ a la Seu, dalt del Ras de Conques, en el terme d'Ars 
a. 1381 (RLR XII, 124). Ponsich (Top., 138) hi afegeix: (Alt Urgell). Oït la kréu del ras per JCor . (1933). 
villam Crucem 1011, 1035, villare de Cruce in Capei- Coli de la Creu de Rupit, entre el terme d'Arenys 
rio 1313, loch de Crou 1381, Creu 1628, Creus 1632. de Munt i la vali de Canyamars. 

La Creu, veïnat del terme de Campdevànol (Ripo- La Creu de Santa Margarida, collet de muntanya 
liés), a la dreta del Freser. Oït h kréu, a Ripoll per 4 0 del terme de Montmajot (Berguedà). 
Casac. (c. 1920). Cap de la Creu, partida del terme de Gósol (Ber-

La Creu, partida del terme d'Oris (Osona) (XII, guedà) ( x x x v m , 85.18). 
152.15.26). Coli de Creus, partida del terme d'Adraén (Alt Ur-

La Creu de Barberà, barri de Sabadell, al limit amb geli). Documentada l'any 1073: Collo de Cruces, en 
el terme de Santa Maria de Barberà. Oït la kréu... da 45 un document llegit a l 'Arxiu de Solsona per JCor . 
barbara, oït per Casac. (c. 1920). Creu-Melosa, pda. del te. de Palmerola (Ripollès). 

Sovint fa memòria d'una gran creu religiosa planta- Roques de Creu-Molar, en terme de Sant Boi de 
da a l'indret. Lluçanès. 

Cap de Creus, a l'extrem N E . del Principat, al peu El Creuer, partida del terme de Llombai (Rib. A. 
del massis que culmina en el Peni (613 alt.), C A P U T 50 del Xuquer ) ( xxx , 165.1). 
CRUCIS, en genitiu singular, de la gran Creu que hi Mirador des Creuer, a Miramar (Mallorca) (Arxi-
reemplaçà un temple pagà, segons diuen, de Venus duc Ll. Salvador, p. 93). 
Cytberea. Es Creuer, cruïlla de camins del terme de Marratxi 

Documentât: Caput Crucis a. 1029 (Alart, Dicc., (Mallorca) (XL, 90.14). 
s. v. Cadaqués) ; Portum Crucis-, de Caput Crucis a. 
1116 [Colle. Moreau XLVIII, cèd. Cadaqués) ; Capud Una o altra cosa, mes ambiguament 
de Crou a. 1276 (RLR XII, 124). La Creu, mas del terme de Sant Marti de Sobremunt 

(Osona) (XLVI, 147.40). 
Altres és probable que també s'anomenessin per La Santa Creu o Can Creu, partida del terme de 

una Creu. Entre ells 60 Porreres (Mallorca). 


