ALINS
la diferenciado mn > md que veiem en colorida co- niuncta, atque Villarubea cum Bochona vel Tyrone»
LUMNA, andar AMNARE, val. llanda LAM(I)NA (i altres
(Baraut, Cart. And., § 5, 53). Poc més tard trobem
casos que cito en el DCEC i, 203¿35ss., i s. v. coron- l'adjectiu Elinsetano: 865, «... in territorio Elinsetadel).1 Es tracta de l'arrel usada per dir 'má dreta', 'de no, prope billa Nobas» (Baraut, Codinet, § 9, 8). En
bon auguri', 'lloc feli?' ( > Yemen) en l'árab de pertot 5 el Cart. de Sant Cugat s'ens parla l'any 1045 del «cei de tots els temps, si bé és veritat que PAlc, RMa i nobium Sánete Cecilie Elitensis» {Cart. St. Cugat n,
Lerch. solament registren, amb aquest valor, una altra 224.8), amb una llatinització fantasiosa del toponim.
forma de la mateixa arrel, yamin, al-yamin, Yamini\
La relaxado de la vida monacal era ja manifesta
avui també s'usa yámna a Algéria i al Marroc francés, l'a. 1135, quan el comte Ermengol es veu en la necessii així es registra ja en árab elássie (Beaussier 1091 b 10 tat de promoure l'expulsió de les monges1 «qui diu
y{a)mná); Danid Ferré yamna adj. f. «droite, qui est male vixerunt ibi». 1135: «Ermengaudus comes...
á la droite»; Belot yamna «cote droit, á la droite».
dono... ecclesiam Sánete Cecilie... sub tali racione...
També en el mateix terme d'Ontinyent hi ha la ut devotas quas ibi sunt eiciatis qui diu male vixerunt
Llomandilla, partida muntanyenca igualment (xxxn, ibi et postea mitatis ibi monachos qui... regulam pas114.13), on podem veure l'adj. yam{i)niya 'de la dre- 15 toris Benedicti immitent» {Cart. Tavérnoles, 125-127).
ta', combinat amb llom{a), i amb la -y- arábiga final Al segle següent trobem ja la forma Elins, quan el vescanviada en 4la per propagado de la L1-. (cf., pero, comte de Castellbó concedeix la seva protecció i defenaltra etimologia possible, a l'article Antella). Com que sa ais habitants del lloc: 1278. «... nos Rogerius BerLUMBUS, LUMBA, havia passat al mossárab (recordem
nardi... comes Fuxi et vicecomes Castriboni... recepiLlombai, Llombo), es pot tractar d'una combinació ja 20 mus vos omnes homines de Elins et mulieres ibi habiformada en l'árab local lomb-yamniya, amb una natu- tantes» (Baraut, Doc. Castellbó, 16.4).
ral contracció; passat que penséssim en una combinaNo tenim seguretat que no sigui idéntic a l'anterior
d ó de dos mots purament arábics, com ho podria ser un Mas d'Alins, del qual no tenim altra noticia que la
potser amb calam «mons» {RMa 481.4f.), mot que que en dona l'Espill de Castellbó (1518) com a pertatambé significa 'molió, fita', i en aquest sentit té tam- 25 nyent a la batllia d'Aravell i Ballestar (SdUrg.): 1518.
bé forma femenina caláma «marque, signe, borne»
«Masos de dita ballia. Lo mas d'en Valí, en lo qual
(Belot) ( > °alama yamniya), amb algún fenomen ha- habite Bernat d'en Valí. Lo mas de Alins en lo qual
plológic.
habite Llorens Alins» (Baraut, Espill Castellbó, 75).
1
Fenomen natural en mots tardans (arabismes, seTenim noticia de l'existéncia a Andorra del Mas
micultismes, en qué el poblé, fugint del grup (en ro- 30 d'Alins, en el terme de Sant Julia de Loria, tocant a
mánic, desuet) mn (imposat per la pron. culta, o la Argolell segons el mapa de Chevalier i Anyós {Reladels arabófons consdents de l'arrel ymn) eludí la di- ció Valí d'Andorra, 8): «... lo mas de Lins casa sola
ficultat diferendant les dues nasals.
ab capella...». 1176: Eling; 1260 Elins {Cart. d'And.
i 76, ii 112).
Miaño, Villare ~ (Aebischer), erroni per Aliario, 35 Entre els diversos pobles anomenats Alins és potser
V. Vilaller Alias, -iassa, -ieta, V. Alt Alifange, V. Ali
el de la Valí Farrera el més conegut. Coromines va
Alígol, V. Irgo {Irán Top. Boí) Alinyá, V. ALENYÁ
recollir la pronunciado lins allá mateix i també a Áreu
i a Tor. La documentado d'aquest és antiga i abundant. Es troba ja Helinsi a l'Acta de la Seu: 839. «Tra40
ALINS
dimus vero ipsas parrochias comitatu Paliarensis ...
ipsas parrochias (de valle Tirbiense, Baien et Alende,
Existeixen en la zona pirenenca diversos topónims cum Ferrera, et Burg) et Viros, Tirbia quoq(ue et Tarelacionats etimológicament: Elins i Santa Cecilia d'E- va)scanni vel Asneto sive Helinsi vel Harauo»; més
lins (Urgellet), Mas d'Alins (Urgellet), Mas d'Alins
tard «alode de Alinse» (fi del S. x; Abadal, P. i R.,
(Andorra), Alins (Alt Pallars), Linse (Esterri d'Aneu, 320). La variant Elins és també freqüent: 1163 Elins
Alt Pallars), Els Clots de Lins (Escaló, Alt Pallars), (Serrano S., NHRbg. 110); 1164 Elins (Kehr, PapComalins (Monesma, Ribagor^a), Alins (Ribagorga), sturk., 399. L'Espill de Castellbó ens descriu així el
Alins (Llitera). Qui sap si també Linza, Linzola (a la lloc: 1518. «La vila de Alins és cituada en Vallferrera;
valí d'Ansó). Com era d'esperar, el toponim ha passat
té dues parts: La una és a la vila baixa en lo pía serca
a la nostra antroponímia i el cognom Alins no és in- 30 de Noguera, són cases sens muralla; la altre és a la
freqüent.
fortaleza, la qual está en la sumitat de un tossalet, ciElins era una antiga parróquia de la valí de Palle- tuada sobre rocha» (Baraut, Espill Castellbó, 54).
rols i Santa Cecilia d'Elins un monestir de monges beLa toponimia menor forneix una variant arcaica del
netes allá ubicat i documentat de 881 a 1436. Devia mateix nom: Les Escales de Linse a Esterri d'Aneu,
ser a mig curs d d riu que baixa de Sant Joan de l'Erm 55 olt linse per JCor. allá i també a Isavarre i a Sorpe.
a Noves, prop de Pallerols del Cantó. La parróquia
A Escaló les enquestes de l'Onomasticon varen red'Elins apareix mencionada ja a l'Acta de la Seu: 839. collir Els Clots de Lins, toponim que sembla ser dife«Similiter ipsa parrochia de Novas atque Garomonse rent de YAlins de la Valí Ferrera, del qual dista 15 k.,
v d Helinse, atque Berhen sive Eguils, seu eciam i també del Linse d'Esterri, uns 8 k. més lluny.
Tauardta cum Confuiente, v d sancta Eulalia cum Co- 60 Ja a la Ribagorga trobem la partida de Comalins a

