AVENA
Del coHe. en -ËTUM: 1) Avellanet: Confi., en te. Els
prop de Güel (Isàvena) a. 996 (Abadal, Pali, i Rbg.,
Masos, avui Mas Avellanet (mapa 1:100.000): Avellanúm. 316); com és sabut, en el nostre extrem NO., i
netum a. 864, villare Avelaneto 865 (Alart, BuSAgPyren gaseó pirinenc, els coHe. i noms de plantes en -ALE
Or. xx, 81, 349); id. en dates posteriors (Ss. xi-xv,
eren femenins (era Cassenyau, PVArGc part leximòrPonsich, Top. 110). Un altre: 2) St. Joan à'Avellanet, 5 fica),
capella exsecrada a 0h30 de Bagà, carni de Gisclareny
(C. A. Torras, Berg. 94): «locus de Avellaneto» 1393 AVENC, l'
1394, i El Vilar d'Avellanet 1427, 1621, 1625, 1697
A l'article del DECat (i, 509-10), ja en dono cites
(Serra V., Pinos i Mtp. n i , 196). 3) llog. te. Vali de
toponimiques, que fàcilment podem suplementar (no
Castellb¿ (SdUrg.) (xxxvn, 181.2, a SdUrg.: l'Avella- io pas completar, ni cal). L'Avene: gran i antic mas dalt
netì). En pl. Avellanets Bretui (xxxvn, 109.20); i andels cingles de Tavertet (Collsacabra), arran de l'espatigament en el Vallès: Avelanedos a. 1045, te. Palaudat (que es potser allò que s'entengué amb el nom d'atordera (Cart. St. Cugat n , 243). Ponsich cita el dimiquest mas), a 0h50 tirant a Rupit: oit l dbçri (allí manutiu Avellanedell a Prats de Mollò (Top. 83).
teix, 1928); seria un veli «alou», com endevinem per
W la documentació antiga d'un seu senyor: P. de AvenAltres deriv. Cova l'Avellaneda a Catadau (xxx,
cho a. 1242 (CCandi, Mi. Hi. Cat. n , 413).
17120). Avellanedes pali, [pronunciai bel-] a Rubió
L'Avene a St. Jordi Mae., pda. a la rocosa serra que
(XXXVII, 32.8). L'Avellanar) 3: a Figuerola Cp., P. Be- separa aigües deis r. Cervol i Barbiguera, oït l abéti
nifassà i Vistabella (XLVI, 12.45; XXVII, 130.1; xxix,
(xxvm, 55.6); id. id. a Atzeneta Mae. (xxix, 21.24);
77.11). Corree de l'Avellaner a Estoer i Villerac (xxvi, 20 també en el Migjorn: L'Avene, pda. de Simat (GGRV
160.4); Rasa de l'Avellaner a Navès (xxxvin, 188.25).
Val. n , 170). En el DECat, dono cites de la var. alFont dels Avellaners a Ares del M. (xxvm, 79.25), i a
vene, amb intrusió del «prefix arabitzant», però no deAneto (xix, 51.10).
gué ser això sols valencia ni degut només a aquell facL'Avellanosa, sengles a Fontpedrosa (xxin, 136.3,
tor (cf. alb, alba...), car també hi ha YEsquerd d'Au137.14), Estavar (XXIII, 41.6), Palmerola (xxxvin, 133. 25 bene, alt Berguedà, nom d'un dels còrrecs encinglerats,
26), Castellar de n'Hug (CATorras, Berg. 138), Aós,
i quasi espadats, que enronden Vallcebre, com un gran
Asnurri i Ars (XXXVII, 162.18, 168.5). Les Avellanocirc: nom que ja llegim igual en un doc. de 1541 (Serie* (any 1199, Cart. de Poblet, 81, 95). L'Avellanerora V., Pinos i Mtp. m , 123).
sa pda. d'Estoer (xxvi, 164.12).
L'Avencó. Explico en DECat 1, 509^52: «d'aci el
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nom de la Riera de YAvencó» (Montseny occid.); «in
Avellanos, en el Ramiceli, explicat com a forma del
ipso guadello vel in ipso Avanehó» doc. de 990; 907:
pallarès pre-català, DECat 1, 508M4-51.
«in com. Ausona, in Sevedano, in serra de Avancone»;
Nombrosos els plurals en forma normal catalana.
919 i 941: Avancone; 948: Avencone (Dipi. Cat. Vie,
Avellans, Cfl., que Ponsich, Top. 112, posa com Els
§§ 38, 85, 197, 247).
Avellans en te. de Mosset, i el mapa 1:100.000 situa 35 Hi ha allí engolidors, i podem admetre que es tracta
u n Baillans

e n el t e . d e C o n a t ; C A T o r r a s , Pir. Cat. n i ,

d ' u n RIVUS [O s o r o t . SROUMA] ABINKON, e n g e n i t i u p l u -

202; Evallans 1356 i 1395 (Alart, BuSAgPyrOr. x,
ral, 'riera dels avenes o engolidors', amb la terminado
84; Docs. Géo. Hist. 27); Vallans 1359 (C0D0ACA
del genitiu plural indoeur. comú -ON». No sempre s'ha
xii, 116). Homònims: Pia dels Avellans als Angles
usât amb article, ni és solament nom de la riera, sino
(xxvi, 64.22); Planeó dels ~ pali, entre Farrera i Ci- 40 també del veïnat, pertanyent al te. d'Aiguafreda, alla
vis, 1518 (Spili Cbò., f°51r°) (lleg. Plançôi PLAN(TA)- on la riera aqueixa desaigua al riu Congost: barikç
TIONE). Serrât dels Avellans te. Aidi (xxxvii, 61.6). o (menys usât) barri dd bdtikó a Centelles (1920);
1
Com si fos lloc diferent, de nom repetit; però pot- l abarikó allí mateix (1923). Sobre la seva exploració
ser entenien només que tot fos el mateix, estés en
hidrográfica i espeleològica, veg. els estudis del nospart als dos termes adjacents. Sant Quinti és uns 45 tre inoblidable, massa silenciat, savi nacionalista, Mn.
10 k. ENE. de l'altre lloc. Com que fins aquest sec- Norbert Font i Sagué: «La Riera de Banco» BCEC
tor del Penedès arriba la pron. de -yl- com -i-, això
1904, 113; «Excursió a la Banco, les Barbotes y cinja lliga amb un ètimon -LIANUM.
gles de Berti» (conferència donada 1898, i p. p. BCEC
1910, 131); veg. també DECat, s. v. Jana i mascara.
Avellànega, priorat (Llavorsí), V. Vellànega
50 S Avencar (pron. sdvdrikâ), espècie de barriada de
cases escampades en el repeu O. del Puig d'Inca (XL,
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511M9). Qui sap si important per a l'enigma etimoPer a l'ús antic d'aquest nom de cereal, en català,
logie d'Inca. Però vegeu el sentit d'aquell dérivât en
veg. DECat 1, 509. I en Toponimia: Morro (de) l'ADECat 1, 511M8.
vena (avéna) a Benifallim (xxxv, 72.20).
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DERIVATS coHe.: Plans de YAvenar (abená), Tírig
AVENDANYO,
te. de Morella. Només tinc a ma el
(xxvill, 97.9); Avenars, partida de Godella (NPrimit.
nom de la Caseta de mendâno dins la dena de MorellaGSerrano, monogr. Godella, p. 7); l'Avenaret a CerCiutat (xxvn, 180.2); sé que hi ha allí entorn, o la mavera Mae. (xxvm, 119.2, 121.7, 123.21). També a Riteixa comarca (potser nota extraviada), la forma Avenbagorça, i en documentació ben antiga: «illa Avenale» 60 danya i Menàanya. També un Abendaña arag. o cast.

