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Etimologia del topónim Garraf

L'etimologia del topónirn ha tingut diverses interpretacions

(Andrés et al. 2006):

· De l'árab: sínia i aigua abundant.

· Del base: Gara o Garra, part alta d'una muntanya.

· De I'hebreu: Garaph, que significa ribera menjada per /'aigua.

· Deriva de la paraula Garrofa.

· De I'arrel Kara o Karra, que serveix per designar terrenys pe-

dregosos. Aquest podria ser I'origen de Garr-

De les diverses interpretacions previarnent esmentades de

l'árab sínia o aigua abundant sembla, un origen certament

improbable. Cal comentar que del base Gara o Garra és una

derivació de I'iber-vasc Kara o Karra. Que Garraf derivi de la

paraula Garrofa no sembla pas gaire probable, pero en tot

cas tenen una arrel comú Garr- que deriva de Kara.o Karra.

Cal tenir present que part de la flora, que esta adaptada als

sois pedregosos, conté aquesta arrel o modificacions de la

mateixa: cárritx, ga rric i garrofer.

Hom creu que aquest topónirn té el seu origen en una ono-

matopeia ibérica. La qual en abecedari Ilatí es pot tran-

scriure com a Karratz, i fa referencia al so que es produeix al

trepitjar les pedres, molt especialment si són abundants,

petites i estan soltes. Així dones, els pobles iberics nadius,

van donar Iloc a aquest toponirn fent una clara referencia a

la condició "pedregosa" d'aquesta área, Cal dir que, Garr o

Karr fa referencia a les pedres o roq ues.

La paraula Garraf es pot trobar transcrita (Andrés et al.

2006) en iberic com:

IrM--M<I>1
Pero aquesta transcripció és totalment incompatible amb

l'iberic deis Kesetans o els Indigets que s'utilitzava en el

numerari iberic, per exemple,

de Kese (Tarragona)

o Untikesken (Empúries)

Ciutats que van tindre una marcada influencia sobre els

pobles iberics del Garraf.

Villaronga (2002) transcriu els topónirns de la totalitat de la

moneda hispánica, entre ella la ibérica abans del temps

d'August hom empra aquesta font i transcriu Karratz en

iberic del nord com:
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