
T U R B A D L O S 

és ciar que és ben antic, no català però evidentment com TURGALIUM. Però també el primitiu, i en el Nord 
no aràbic, per tota l'estructura i per la -o que hi de- (no gaire lluny de Coimbra). Eça de Queiroz parla 
nuncia remot origen, amb transmissió mossàrab. Sal- molt de Yaldeia de Torges 1 (en «Civilizaçâo, Cotilos», 
ta a la vista la semblança amb TÜRGALIUM, el nom ed. 1907, pp. 96 ss.), dalt d'una serra, entre el Con-
ibero-romà de la ciutat extremenya de Trujillo, uns 5 celho de Maia i el de Vila-real; o sigui entre 15 i 80 k. 
50 k. a l'È. de Cáceres i a un centenar de la frontera a l'È. d'O Porto. 
portuguesa; hi ha també bastants veïnats i llocs me- I ILI-TURGI no fou solament el nom d'una ciutat 
nors extremenys, andalusos i fins del Nord, però tots bètica (potser entre Cordova i Jaén), sino la variant 
són imitais del de la ciutat de renom. Altérât per l'a- ILI-TURCI que ha donat el nostre Ladurs o Lladurs, 
rabització amb G > g i imela de la A. 10 poc al Nord de Solsona (veg. l'article supra). Desglos-

E1 nostre sembla ser-ne un duplicat paleo-hispànic, sant-hi d'aqui el conegut ib.-bc. ILI- 'vila, ciutat', que-
on la intervenció de l'àrab no afecta aquests sons, pe- da -turgi, i aquest el retrobem en ls-turgi que hom si-
ró hi degué causar, com en Trujillo, una fluctuació en tua uns 15 o 20 k. ENE. d'Iliturgi. Així tornem a te-
la posició de la R: com que l'àrab repeHia els grups nir T or gis o Torge, en la variant vocàlica U, de TUR-
d'inicials fent recular la R, es reaccionava (com en 15 GALIUM. 
Fraga/Afraga, Fár galos/F rúgalos, art. fargalada) pro- Encara trobarem més: d'una banda prop de Turba-
nunciant Tru- en l'ambient romànic; llavors, en el líos, d'altra banda rimant amb Torgal. Vera identitat 
nostre, es passa per trugólos a trubálos (amb ug i uh, amb TURGALIUM, en «Barranco Torquillo», te. Moi-
pertot intercanviables) però després, en generalitzar- xent ( IGC confirmât en l'enq. xxxn, 88.17). Paratge 
s'hi l'ús de l'àrab, va traslladar de veres la r, quedant20 tan agrest com Turballos (del quai es troba uns 25 k. 
Turballos: plural secundan, com el deis veïns Gaia- al NE.): aquí hi hauria imela com en Trujillo (del grau 
nes, Agres, Banyeres, Gorgos, Tollos. extrem i, condicionat per la seqüéncia palatal); però 

S'ha trobat a TURGALIUM una etimologia, que ens amb la G arabitzada com q i la -R- mantinguda immò-
interessa recollir i comentar perqué ajudarà a expli- bil. Turbanyes, pda. rural del vast terme de Llíria 
car el sentit i importància del nom del poblé valencia,23 (xxx, 78.9), on només fa nosa la ny, però no impedi-
avui modest. Com que ü i o alternen pertot en les ment, explicable per contaminado (bany, banyera, ba-
restes ibériques protohispàniques, donant la impres- nya) i potser suscitada per la pron, morisca de la / = r, 
sió d'un fonema únic (intermedi o osciHant), ha de que induïa a dissimilació.2 

tenir rao Schmoll en igualar-lo amb l'arrel TORG- deis Amb Torgal tenen notable semblança uns altres 
antícs CONISTORGIS i AMTORGIS, que va explicar sà- 30 NLL: Font i Camp del Torogal, entre l'Alt Pallars i 
viament i enginyosa en el seu gran llibre Die Sprache Ribagorça, te. Perves (xix, 183), i cognoms pali. Tro-
der Vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das gal (a Llessui ja 1645, Cpbr. 4v); i Turgal mail., S. xill, 
Keltiberiscbe (pp. 32 i 85). a Sta. Ma. del Carni {BSAL vii, 427a). 

Conistorgis era a Portugal, «caput» del «Cuneus El T or cal, circ de penyals gegants i disformes, prop 
Ager», segons fonts llatines i segons Appianos {Bell.35 d'Antequera (on hi ha un balneari conegut). Però aquí 
Hisp., 239); entre el Cabo San Vicente i les boques es pot tractar d'un dérivât del cast. dial, (manchego 
del Guadiana; cf. també Estrabó de Lasserre, ed. G. etc.), torca 'gran clot avéneos', del quai es pot trobar 
Budé il, 228. Schmoll ho analitza com Conios Torgis una etim. romànica: DCEC/DECH, s. v. Amb aquest 
del genitiu del nom tribal deis Conii, que ha entrât preferirem ajuntar Torcas, «caseríos», a Caudiel i prov. 
també en la formació del compost CONIMBRIGA > 40 Cordova i Saragossa. La Torca, cas. de Murcia; i di-
Coimbra. versos Torcales d'Albacete, Jaén i Màlaga. 

AMTORGIS també està ben documentât per Titus Li- En canvi ha de ser nom pre-romà el sard Dorgali 
vi; si bé no el situa precisament, potser també a Lusi- (20 k. a l'È. de Nuoro, prop de la costa sarda orien-
tània, o més ençà, però evidentment format amb el pre- tal), i no gosarem desfer-nos-en aHegant la llunyania, 
verbi pan-indoeuropeu AMBHI- 'entorn (de)'. 45 si ens recordem de les importants afinitats que M. L. 

Els troba una arrel convincent en l'indoeur. TRG-, Wagner va assenyalar entre el substrat hispànic i el 
representat especialment en iHiri, venètic i eslau; re- de Sardenya (per a un altre Durcal, veg. cita a l'art, 
cordem el rus torgovat' 'comerciar, traficar'. D'on Orcau). 
TERG- 'mercat', representat en els NLL ben coneguts En conclusió, sobre TURGALIUM i TORGIS (i per con-
TERGESTE ( > Trieste) i OPI-TERGIUM (Krahe, Ñamen-50 següent Turballos) referent a l'etnologia lingüística. 
gebung, p. 217; Illyrier i, 105). Llavors, podem deduir Són noms de substrat indoeuropeu, no pas ibèrics ni 
que TU(TO)RGALIUM era 'gran mercat' o simplement proto-hispànics, però les afinitats iHíries i eslaves se-
'mercadal, firal', lloc on es mercadeja. Car també el de rien més favorables a una aportado sorotàptica més 
Turballos pogué ser-ho en temps remots. que cèltica; gens sorprenent a Portugal, més ho és a 

Si en cerquem altres représentants, en veig de bas-53 Llevant i tant al Sud i apartat de la mar: brins de to-
tani clars a la mateixa terra de Conistorgis. Torgal riu ponimia cèltica sí que en trobem prous, al llarg del 
de Portugal en el baix Alentejo (afl. del riu Mira, límit lingiiístic amb els xurros; de tota manera no 
prop d'Odemira, que no pot ser lluny de l'antic Conis- oblidem que sorotaptes i celtes es barrejaren bastant, 
torgis, puix que és uns 80 k. al NE. del Cabo San i en el nom de CONIMBRIGA tenim -BRIGA cèltic, i CONI-
Vicente): també, dones, aquí una formació en -ALE60 de l'altra familia. 


