
ÀNEU 

per cap: amb rao, car lingüísticament es basen en 
semblances casuals o absurdes per a l'etimòleg —per 
ex. La Nucia (qiíe és arabisme), Vila Joiosa (nom 
ben modem) etc. La forma mateixa del nom resta 
dubtosa, car en el primer passatge es llegeix Omis-
sa i en el segon Onusa. Mes orientadora em sembla 
la indicado de Vallejo, que el geògraf o tàctic Po-
lyaenos (cap a 160 d. J. C.) l'anomena Olvuaaa o 
Oivoüooa-, les formes de tots dos manuscrits deuen 
ser només aproximades: imitacions d'una forma ibè-
rica alterades per influència de mots greco-llatins. 
Entremig d'aquells dos extrems quedaría un *Oenis-
sa o -isa, del qual sortiria Enessa/Atiesa amb raona-
ble evolució. M'inclino, dones, a creure que Seybold 
tingué encert. Però és ciar que això no implicaría 
que no en tingui també Penila? amb els pre-romans 
citats en -ESA, car entre I i E, fonemes ben pròxims, 
és possible que hi hagués cert grau de neutralitzadó 
cronològica o dialectal. En les formes de Polyaenos 
influeix evidentment d gr. ólvog 'vi' i les Olvovaa(i) 
illes prop de Quios i de Messene. Diu que Onussa 
Anníbal tingué un somni profètic (Foucault, nota 2 
a Polibi in). 
Anet, riu, o Net, V. Anyet Aneto, V. Ainet 

ÀNEU, Vali d'~ 
La vali més elevada i nòrdica dd Pallars Sobirà, de 

la qual baixa la Noguera Pallaresa. 
PRON. MOD. És nom popular a tots ds pobles de 

la vali, i a les valls ve'ines: en general pron. àneu\ però 
amb una variant més vulgar áno: recordo que ho co-
mentàvem ja alguna vegada amb d meu mestre Fabra 
(i amb d meu gran amie Pere Arnalot, fili d'Alós), en 
ds anys 1932-36. Aixi vaig publicar-ho en LleuresC, 
201.lOf. És dar que Ano és reduedó moderna dd dif-
tong àton Leu. 

DOC. ANT. En aquesta, l'adj. baix-llati Anabiensis 
és d que substitueix d nom propi i de la vali: Ana-
biensem a. 824, acompanyant el nom de l'adjacent Vali 
de Cardos (Villan., Vi. Ut. x, 53): «Anabiensi quoque 
Seta. Maria -— cum eius parochiis, i. e. Borrosso, Iouo, 
Assor, Sonnum, Isil et Alos atque Stirri» a. 839 (Acta 
Cons. SdUrg., ed. Pujol, p. 107, lin. 151, núm. 275); 
«Valle Aniauense» a. 850, Colle. Moreau i, 187 (hi va 
dta d'Escàs i de St. Pere de Burgal) [err. de lect. per 
Anauiense : facilíssim: tres país + a + dos país en Hoc 
de dos país + a + tres país]; «Raymundus — - Tolo-
sanensis, Anaviensis, Paliarensis et Ripacursensis co-
mes et marchio» [es tracta de Ramon I, Comte de To-
losa], a. 866, Colle. Moreau n , 52; Anabi dt . junt 
amb Burgal a. 945 (SerranoS, NHRib. 945) (v, 198) 
[crec que és el mateix doc. que la Hist. Lgd. dta d'a-
quest any, encara que en aquesta ed. se li ha donat la 
11Í£Ó errònia «valle voc. Aniaui», fàcilment rectificable 
en Anauil ; «in comitatu Palierense, infra términos de 
valle Anobi» a. 950 Abadal {Pali, i R. 368) (també 
p. p. Hist. Lgd. v, 250); «vallis Anaviensis* a. 1085 

(Hist. Lgd. v, 1635); id. c. l'a. 1100 (ibid.); «decimas 
de toto Anau» a. 1164 (Kehr, Papsturk. 399); «la va-
llée de Anao» a. 1196 (Hist. Lgd. v, 1663); «vallis de 
Aneo» tres cops en un doc. de 1324 (Regla, Lucha por 

5 Aran, p. 383). 
Potser es pot identificar amb la vali d'Àneu, o amb 

una zona ètnica que comprengués aquesta valí, Y'Ava-
fiïç dtat per Ptolemeu (n, 6.71), d'on només diu que 
és un lloc de la Tarraconense pertanyent ais Jacce-

10 tans, dels quais sabem que s'estenien pel vessant 
dels Pirineus, des de les valls de Jaca fins cap a les del 
Segre. A penes s'ha provai de localitzar-ho i identifi-
car-ho: Holder (ni, 602) suggereix que sigui d mateix 
que un Anabere citât pd Geògraf de Ravenna (4.43, 

15 p. 309.11); K. Müller, ed. basic de Ptolomeu, creia 
que Anabis fos el mateix que Ad Nobas, situât en la 
via Tàrraco-Ilerda; Othmer (BABL vi, 342) indica 
que Nobas (Rav. 309.4,10) i Anabere en el Raven-
nate van enumeráis l'un darrere l'altre; una identifi-

20 cadó descarta, dones, l'altra; de la de Miiller és dar 
que no s'inspira més que en una superficial i irrelle-
vant semblança Ana-/A(d)no-, descartable del tot. La 
d''Anabere es podrá pendre més seriosament, pensant 
que en Anabere pogué entrar un dement su fixai o de-

25 sinendal afegit, com ara d de la desinènda direcdo-
nal -era o -ra del base. Cf. Aler. 

Per a una combinado que ho explicaría tot, només 
caldria admette que es tractés d'una via que anés de 
Tàrraco cap ais Pirineus del Nord de Ilerda [Llei-

30 da]. Car ad Nobas sí que evidentment es pot identifi-
car amb Noves de Segre (entre Organyà i la SdUrg.), i 
llavors la indicació, només vaga, «direccional», 'cap a 
Anabi-'=Anabi-ra o Anab(i)-era, ja fora base pur. O si-
gui 'a Noves i — cap a ANABI ¿Per qué un co-

35 neixement remot o una mica vague d'ANÂBis no podia 
haver arribat fins a Ptolemeu? Puix que s'ha vía parlat 
tant de les indòmites tribus dd vessant pirinenc his-
pànic: ds Jaccetans, els Lacetans ( > Ka(s)telanoi en 
Ptol. > Catelans), i ds AvSoaívoc que entrebancaren 

4 0 la marxa d'Anníbal contra Roma (veg. la cita que he 
donat de Polibi, s. v. Andorra); si els Andostnoi abra-
çaven ds andorrans,1 pensem que Noves ja es trobava 
ben prop d'ells, en el curs d'aquella formidable mar-
xa, ressonant, transcendental. 

45 ETIM. El que en tinc publicat (E. T. C. n , 35, 68) 
només afirma que és un NL pre-romà, apuntant a la 
branca ibero-basca, puix que té terminado comuna 
amb d grup ibero-bascoide de NLL en -BE. M-Lübke 
d dedarava pre-romà, vagament (BDC xi, 7), sense 

50 descartar-ne d cèltic.2 Recordem que la freqüéncia 
deis NLL bascoides, abundants tot al voltant, a la Valí 
d'Àneu arriba al summum (en la llista de E. T. C. n'hi 
he aplegat més de 90). Mirant d'anar més enllà es mar-
quen dues pistes, que están ben d'acord amb aqüestes 

55 premisses, però ulteriorment tiren en sentit divergent. 
A) És colpidora la semblança o identitat amb d 

nom de planta base antic ANABI 'Vacdnium Myrtillus', 
que, amb intervenció de sufixos, metátesis etc., ha do-
nat d cat. pirinenc i ge. notons, anajós, nabissos etc., 

60 d'altra banda avajons, auajós etc. (per una banda *ANA-


