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al Sud, i l'altre al Nord, del mateix massis munta- Sot de Galiana i l'Armatx de Galiana, partides del 
nyós. terme de Xixona (Alacanti) (xxxv, 84.21; 85.13). 

Quedava encara una alternativa teòricament no Son Galiana, possessió del terme de Montuïri (XL, 
menys raonable. Com que l'Ebre era navegable a l'ai- 122.8; Mapa Mascaré 27D10; Mapa Despuig). 
ta Edat Mitjana fins a Tortosa, amb naus considera- 5 Son Galianeta, partida del terme de Sant Llorenç 
bles; 1 i més tard i tot, fins a Amposta. Que una ga- des Cardassar (XLI, 154.14; Mapa Mascaró 21E8). 
lera hi hagués quedat embarrancada a la desemboca- Moli Galià, partida del terme de Cati (Alt Maestrat) 
dura del Barrane de la Galera, i d'això li vingués el (xxvin, 108.19). 
nom. Però com que manca tota dada concreta que doni ETIM. De Galiana, terme del llenguatge dels pas-
suport a un supòsit tan rebuscat, ens hem d'atenir a io tors que designava una carrerada per on passen els ra-
l'altra explicació; sense negar-nos a oir les paraules que mats. Prové de senda Galiana, que designa en el par-
encara hi diguin els historiadors locáis i tortosins. lar i Top. de molts punts de la Península unes restes 

1 Conta Suetoni que una ñau atraca a Tortosa (Der- de via antiga, descendent semiculte del baix llatí: VÍA 
tosam appulit) amb un desembarc d'armes clandes- GALLIANA allusiva a Gàl-lia (França), perqué eren vies 
tí, en temps de l'emperador Galba (part correspo- U que travessaven la península de N. a S. 
nent, en el seu «Dotze Césars»), També n'hi hagué aplicació com a NP: Galiana, 

NP femení antic: Galianam filiam meam a. 1179 (Mi-
ret, TemplersH., p. 324); Signum Gallane, uxoris a. 

GALÍ 1196 (Cart. Poblet, p. 193); Gombau de libelles 
20 (1159-1197) fou pare de Galiana (CCandi, Mise. Hi. 

Aplicacions a la toponimia d'aquest NP (per al Cat. n, 476) (DECH ni, 39M8-53). i J . F. C. 
qual veg. germ. GALINDUS Forst., 591) (cf. E.T.C. I , 
246; DECat iv, 295¿> 13-296*47; DECH in, 41^21-60; 
Aebischer, Onom. Cat., 33). GALIERA, Costa ~ 

Quadra de Gali, en el terme de Sant Marti Sesgueio- 25 
les (Anoia) (Mirambell, Mapa de S. M. Sesgueioles del Partida del terme d'Isil, a la Vali d'Àneu (Pali.) 
primer terç del S. xix). {E.T.C, i, 1244.132). 

Sant Joan del Gali, antiga església (Sant Joan de Gallinera < GALLINARIA, en el sentit d'indret fre-
Riuprimer), i quadra, en el municipi de Vie, sufraga- qiientat per galls salvatges o becades; amb la caiguda 
nia de la parroquia de Santa Eulalia de Riuprimer. 30 de la -N- entre vocals, pròpia del parlar pre-català de la 
Ja existia l'any 1003. Vali d'Àneu (E.T.C, i, 124(c); cf. galina variant de 

Puiggali: un G. de Podio Galindo apareix documen- gallina (DECat IV, 299^6-34). J . F. C. 
tat l'any 1259 a St. Hilari Sacalm (CCandi, St. Hilari, 
p. 147). Galilea, V. voi. i. 158 

Lo Pia d'En Gali, terme de Bel (Baix Maestrat) 35 

(XXVII, 117.4). 
Mas de Gali, terme del Puig de Santa Maria (Hor- GÀLIM, GALIMA 

ta de Val.) (xxx, 54.12). 
N* Galina, NP femení (Llibre de Values de Cast. Gàlim, partida del terme de l'Olleria (Vali d'Albai-

Pna., a. 1371). 40 da) (xxxn, 104.21). 
Amb terminado mossàrab: Galima, partida del terme d'Alzira (xxxi, 104.12). 
Hort de Galindo, te. d'Alginet (Ribera del Xúquer) ETIM. Probablement de l'àrab gânim 'el saqueja-

(xxx, 183.8). dor'; i Galima, de ganìma 'presa, boti'; ambdós mots 
Galindo, partida d'Alfàs (Marina Val.) (xxxv, 9.14). deriven de l'arrel arábiga gânam 'despullar, saquejar' 

J. F. C. 45 (DECat iv, 295*33-54; DECH m , 40*47-¿53). J . F. C. 

Galip, Beni-, V. ape. a -Gànim (Beni-) 
GALIANA Galitó NP ant., V. Gavadons 

La Galiana, cingle culminant de la serra de Monta- 50 

legre, en el terme de Llorenç de Montgai, al N. de GALL 
Balaguer (DECH ni, 40*13-15). 

La Galiana o S arder a Baixa, partida del terme de Notem com més intéressants els NLL següents que 
Saidi (Baix Cinca) (DECH ni, 40*10-12). contenen aquest mot. 

Carni i pia de Galiana, que va de Carcaixent a Vali- 1) Gali de Camós, cim de 493 m. entre l'estany de 
digna (DECH ni, 40*15-16). Banyoles i la riera de Canet d'Adri. 

La Galiana, partida del te. d'Albocàsser (Alt Maes- 2) Gali de Mata, topònim antic que trobem docu-
trat) (XXVIII, 91). mentat en el Llibre Roig de Prats de Molió, 1643: «ad 

Racó de Galiana i Font de Galiana, partides del ter- quer de la Necona, ad inferius in Galli de Mata et ad 
me d'Orxeta (Marina Val.) (xxxv, 97.24; 100.9). 60 q u e r de Saugo» (fol. 80v). 


