ANGOSTRINA

tres pistes. Ben prop d'Andorra és la vali de Querol, ANGOSTRINA
on en el terme de Porté hi ha una font i clotadeta que
l'inf. pronuncià h nitigunéh i el batlle la Lingonella
Poblé de l'alta Cerdanya.
(XXIII, 88); CATorras (Pir. Cat. ix, Cerd.) avisa que
PRON. MOD. d rigustrind a Puigcerdà, Font-romeu
s'hi fan sangoneres (alias -nettes, a Porté sirigunêhs), 5 (1922), Estavar, Llivia (1931), Urtx (1935), i allí i p o
i ells ho negaven. si bé admetent que s'hi veuen sala- bles de la Baga alta, 1961. Brousse, La Cerd. Fr. 287,
mandres. La var. Ningonella, en coincidir amb N(trigo- ja grafia Angostrina (p. 287). Gentilici: drigustrinçis
nella d'Anyós, fa dubtar del meu ANGUIS; però llavors
(Krüger, Sprachgeogr. Rouss.-Lgd., p. 4, amb cita d'ala penes es pot concebre cap etimologia; tanmateix se- tres tais ètnics en -òi, a l'Aude).
ria tot plegat una variant de sangonellaì Fóra dificilis-10 DOC. ANT. Angustrina 839, Acte SdUrg. i la còpia
sim: caldria admette que la s- s'hagués «deglutinat» del S. xii, però Angostrina en el Cpbr. del Cartulari
per confusió amb un article IPSE aglutinat canviat en (Pujol, núm. 166); «Angustrinam — in Cerd.» a. 906
un art. ILLE, i finalment dissimilació l-ll > n-ll. Ben (Hist. Lgd. v, 115); en el doc. de 1011, imprès per
complicai, i justament així ensorrem la inducció que Marca Hi., núm. 165, de formes molt alterades, correens donava la variant amb N-. Pensant-hi bé, també és 15 gim Angastuna en Angustrina enmig d'una enumerado
possible, i més fácil, el procès invers lengua-ll- > nan- on reconeixem els noms de Ger, Palau, Vilallobent,
gua-ll- (dissimilació).
Osseja, Naüja, Salit, Càldegues, Ur, Fiori, Angostrina,
A la vali d'Aran hi ha un corrent dit Aigoanèra, i Estavar, Sallagosa (col. 985.41); 1175 (Alart, Priv. 58)
com a deriv. â'àigoa, fa pensar si també ho seria An- (imprès Augustrina en Cart. Poblet, 189); Angostrina
gonella (hi ha -gua- en Chevalier, si bé no en els al- 20 1179, Alart {Priv. 65); id. 1181 (LI. Blanc de Santes
tres); tanmateix no convenç gaire la possibilitat de Creus, 242); id. segona meitat S. xin (Delcor, Sefarad
veure en el nom andorra una formado en -aner, sem- 1966, 32-35); id. 1396 i 1369 (C0D0ACA xn, 186, i
blant a la que coneixem en l'aranès (com en Monta- 85, si bé aquí err.: «En Goscrina»). Ponsich {Top.
nero), llavanera, caganer): car, a part de la -II-, caldria 140) només hi afegeix Angustrina 1270, i Angostrina
partir d'un *agua i no aigua, admette propagado de 25 1105, i un pareli de cites de fi S. XIII.
nasal etc.; sobretot perqué no estem gens segurs que
ETIM. El poblé es troba precisament a la sortida
el nom aranès no fos primerament àigoa néra 'riera d'un congost de la riera d'Angostrina (o Mesdantnegra', que ens apartaría decisivament del nom an- d'Aigiies), que baixa del Desert i circ lacustre del Cardorra.
lit, abocant-hi les aigües d'aqueixos estanys; d'aquí l'eEl que m'ha temptat més és un NP que he trobat 30 timologia d'Angostrina, que ja vaig donar concisament
antigament a Rbg. en un doc. que es data aproximada- en el DECH 1, 271ô29, on convindrà veure altres comment de l'any 1000 (o molt poc després), cedint unes provacions i noms connexos. Es tracta d'un dérivât del
terres «qui fuerunt de Ramon Dagh et de Enguine- 11. ANGUSTUS 'estret, escanyat'; d'on el nom de la Coma
à'Angost, a la Vali d'Aran (te. Bausén); però a la malles» (Serrano S., NHRbg., p. 371): sembla que es tracta d'un matrimoni, i que és un NP femeni germànic teixa alta Cerdanya, hi ha la ribera que en diuen l 9 fiING(U)IN-HILDIS o semblant (INGUI- O ANGIN- o ANGIL-, gos t, pocs k. més a l'E., cap a Via, travessada pel camí
tots ells en Fôrst., i cf. les terminacions -HILD i -LIND ral en el Pont de Bou (XXIII, 108.16): és altre nom
en Aeb., On., §§ 20, 22). No acabo de comprovar qui- que es dona a la ribera d'Eina, que després d'ajuntarna d'aquestes combinacions està de fet testificada en se-li la de Bolquera, desaigua en el Segre (Brousse,
Fôrst., ni quina donaria base millor, car en tot cas es Cerd. Fr. 1 5 ) .
podrien postular legítimament; i -LD- > -Il no crearía En el Bearn Oeillengoust ( = ouelh angoust-, ouelh
cap escrúpol a Rbg.; ni a Andorra hi hauria base sufi- 'deu, xaragall') prop del Gave i de Monein (PRaycient per recusar-ho; es podría aHegar que val més un mond, Di. Top.). El mateix nom nostre el tenim doNP documentât que una base postulada, per més que cumentât a l'alta Ed. Mj. ja en glossaris. «angustrina:
sigui NP hapax.
axevoxcopia» (CGL vi, 70, m, 400.51) o sigui = esD'altra banda però, aquí l'atribució d'aquesta base canyall o estretor dels llocs. Prop de Seynes, dept. del
antroponimica restaría arbitraría; i per això encara Gard, hi ha «Angoustinos s. f. pl.: le défilé des Anm'inclino a mantenir l'etimologia publicada. A reserva goustines o u Angoustrines» (TdF). L a -r- s ' h a a f e d'una orientado fonètica més resoluda que ens dones- git aquí pel fenomen de quasi-repercussió que de vegasin mencions antigües (tant de bo que apareguin!). 50 des es dona també darrere el grup ST: en virtut del
Car aquesta es basava en la visió directa del rajolí quai REGESTUM > registre, CONGESTA > congestra, küserpente) ant de les aigües de YAngonella davallant fiqstra en un ample domini pirinenc; per ais quais veg.
per la seva coma, de dalt a baix del gran vessant piri- DECat iv, 491639 i 55ss.
nenc. La clotadeta i font de la Lingonella a la immeParaHelament: congost, dérivât de CO-ANGUSTUS, ha
diata valí de Porté ho reforça: car també aquí hi ha 55 donat Congustro o congostro, mot molt estès en topoun rieroi baixant d'una alta serra; i d'altra banda, si- nimia pirinenca i hispánica, veg. DECH 1, 31666, i
guin sangoneres o salamandres, les de la font, també a2ss.; sobretot congostro 'congost' benasq.: «els Cones podien batejar de ANGUINELLAS 'serpetones'.
gostros del Run» (Bailarín), el Congustro de la Croqueta a l'Alt Isàvena, al peu d'Ovarra (xrx, 67.1); un
60
altre de nom igual entre Calassanç i Alins de Llitera
Angost, V . Angostrina
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