ESTANY,

ESTANYA

Amb terminació fonètica pre-catalana (cf. Estany
Genio, infra):
Er Estanyo, en el terme d'Escunyau (Vali d'Aran),
dalt de les muntanyes, al S. del poble, entre els Mails
de les Corbes de Rius i els cims de Montanero.
Er Estanyo, en el terme de Vilac (Vali d'Aran),
dalt de la muntanya, a l'O. del poble i al peu del Tue
de Sanela.
Els Estany os, partida del terme de Sorpe (Pallars
Sobirà) (xxxvn, 86.2).
COMPOSTOS

Estany Blau, estany del terme de Boi (Alta Ribagorça) ( m i , 186).
Hostal d'Estanyclar, en el terme de La Baells (Berguedà) (Torras, Berg., p. 84).
Estany del Diable, estany molt petit del terme de
Tavascan (Pallars Sobirà).
Estany Gelât de la Xemeneia i altres E. Gelats a
l'alta Vali de Boi, prop del Estany Gémena, en el terme de Boi (XIII, 186-187, 176) i prop del Travessani,
vora Estany-gémena (XIII, 186-7, 178). Aquest ve dels
pl. 11. STAGNA GEMINA 'estanys bessons' (TVBoî i, 19).
Estany Gento, el famós estany al fons del Cire de
Cabdella (Flamicell), sobre el quai veg. LleuresC, 202;
E.T.C, i, 148 i en el DECat iv, 473£55-58, del cat.
i oc. ant. gent 'gentil'.
Estany Llarg, és un dels estanys de la Ribera Oriental de Colomers. Se li dona nom en català, en el terme
de Tredòs (Vali d'Aran).
Estanyllong, a la vali de St. Nicolau (Boi) (TVBoî,
i, 17).
Estany Major de Colomers, en el terme de Tredòs.
És l'estany principal de la ribereta occidental.
Estany Maio, en el terme de Tavascan (Pallars Sobirà), en la ribera del Fangassal, és el més important
dels très estanys que hi ha.
Estany Negre de Pradella, voltat de boscuries, en
el terme d'Angostrina (Alta Cerdanya).
Estany Negre, en el terme d'Espot (Pallars Sobirà). A l'O. de l'Estany Tort, el més gran de la vali
de Peguera.
Estany Negre, en el terme de Sopeira (Alta Ribagorça). Ja es troba documentât l'any 996: ipsa insula
de Stagnum Nigro (Abadal, Com. Pali, i Rib., num. •
313).
Estany Negre o Bosc del Rei, partida del terme de
Figueres (Alt Empordà).
Estany Negre, en el terme de Boi (XIII, 185).
Estany Redo, el més ait de la Ribera de Sant Ni- :
colau, al peu mateix del Portarró d'Espot (XIII, 183).
Estany Rodò de Vilamòs (Vali d'Aran), pron.: estanfedûn.
Estany

Roi,

a B o i (XIII, 176).

Diminutius:
Estanyol, poble del Gironès, del municipi de Bescanó, situât a la capçalera del Güell.
DOC. ANT. Stanyol a. 1359 (CoDoACA xn, 102).
Camps de l'Estanyol, partida del terme de La Baells
(Berguedà) (Torras, Berg., 83).
Estanyol o Estanyet, veïnat del municipi de Palau
de Santa Eulàlia (Alt Empordà).
Vali dels Estanyet s, corre al SE. de la de Peguera i
desemboca més avall d'Espot (Pallars Sobirà).
S'Estanyol, agrégat de Llucmajor, a la costa de
Mallorca.
Estanyuelo, afluent dret del barrane de les Moles,
al S. del terme de Sirès (Alta Ribagorça) (xix, 105).
L'Estanyot, partida del terme de Vilamacolum (Alt
Empordà) (xxn, 134.23).
L'Estanyell, sengles masos {de Dalt i de Baix), te.
Porqueres (Gironès) (XLIV, 134).
Estanyeso, partida antiga del terme de Llessui (Pallars Sobirà) documentada en l'Spili de Castellbò a.
1518 (f° 117r.): al puy de Ventolano en altre manera
apellat de Stanyeso, també de STAGNELLU, en fonètica
pre-catalana {E.T.C, i, 136[u]).
L'Estanyera, brne. afl. dr. de la Ribera d'Unarre
(Vali d'Àneu) i Pujol de l'Estanyera, te. Àrreu (xx,
183, 184 i 173) de l'antic diminutiu pl. STAGNELLA
(amb LL > -r- pre-catalana: E.T.C, i, 132^).
Mas Estanyills, partida del terme d'Eus (Confient).
Es troba documentât Stagnilios a. 1010 (Alart, Bull.
Soc. Ag. Pyr. Or. x, 82); Stanils a. 1053 (Alart, Cari.,
p. 67); Stenylls a. 1337 (Alart, S til s de Villefranche,
p. 34). No sembla poder ser un compost amb Nyils,
que és uns 25 k. lluny a l'E. d'Eus.
Pic d'Estanyó, pic de 2960 m. ait., de les parròquies
d'Ordino-Canillo (Andorra), i Estanyons, pda. de Ràmio (Andorra).
Font de l'Estanyon, gros pendent aglevat amb aiguamolls, sense estany. i a penes font, en el terme de
Taüll (Vali de Boi) (cf. TVBoî i, 17-18).
Altres compostos
Estanyofinestro, vessant de bosc aglevat, bastant
pendent, a 1'esquerra del riu de Sant Martí, a uns
3 k. aigiies amunt de Taüll (Alta Ribagorça). No hi
ha cap estanyol, ni tampoc bassal gran a la vista (cf.
TVBoî i, 17). No deu ser, dones, compost d'estany sino à'Estall{o) (veg. art. supra), amb assimilació de STALLÔN FENÉSTRÔN, g e n i t i u p l u r a l f o r m a t a m b u n déri-

vât indoeuropeu, germa i sinònim del 11. FOENUM (b. 11.
FENASTRUM) ( T V B o î i , 1 9 ) .

Estanyamar, partida del terme de Sueca (Ribera
Baixa) (xxxi, 35); mossàrab del 11. AMARUS 'estany
amarg i d'aigua amarga'.
Toll d'Estanyorança, partida del terme de Manyanet

Turò de l'Estany Xic, cim important del terme de ' ( A l t a R i b a g o r ç a ) ( x i x , 1 7 1 ) . D e STAGNA ABUNDANTIA
Tavascan (Pallars Sobirà).
'estanyols que sobreixen' > estany{a)onança, dissimilai en -orança. Cf. DECat, s. v. eixonar i xondana.
DERIVATS
Estanyosos, estanys en un afluent dret de la ribera
Les Estanya{d)es (cami de
en te. de Ribesalbes
de Lladorre (Pallars Sobirà). Oït els estañólos per
(Pna. Cast.).
< JCor. (1934), potser à'estany + llosa.

