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445); 1043: «de ipso collo de Enrrense usqueinipso rio pra, art. Alins). Però ja seria mes arbitrari el detall 
de Ventolano» (Cari. Lavaix, p. p. PuigF., § 22, p. 44). fonètic del pas d'un *IRINTZE a Arrens, i pitjor per a 

1094: «castro Enrés» (Li. Fe. Ma. i, § 49.6): segura- Enrens, on la propagado nasal no s'hauria produit da-
ment hi havia tilde borrosa (Enrés = ens)\ 1181: «in vant una -R- simple, 
kastro q. voc. Enrrens» (ib., ib., § 65, p. 109); 1359, 5 
sembla ser el lloc que aquest cens troba reduït a Enrialbo, V . Rialb i En- aglutinat 
Rens: segons el context: «lochs de La Guardia de 
Xus, Ventola, Vilva, Rens, St. Johan de Geronella, ENROIG 
del abat de Laox» [Lavaix, 18 focs tots junts, afegint- Dependència del terme de Xert (Baix Maestrat) re-
hi després Cardet, Massivert, Erta, Castellàs i Pont io collida per JCoromines en les enquestes de YOnomas-
de Suert] (CoDoACA x n , 24); en tot cas no és Ruions ticon Cataloniae. 
( < ARRABONTZE) que fonèticament no hi coincideix ETIM. Potser postantroponímic format per l'aglu-
i n'és més apartat. tinació de l'article personal en i el sobrenom de per-

Tampoc crec que s'hi pugui identificar un hapax: sona Roig. J . F. C. 
«rigo de Esterri et de Engurisi usque in Gerundella», 15 
a. 1010 (SerranoS., NHRbg. 440, text semblant en el Ens, V . Eus i En 
Cart. de Lavaix, ed. Puig F., § 4, p. 61); si bé aquest 
llegeix Egurisi, i el data de 1013: Gironella ja és més 
al Nord, i la forma del nom s'acosta més aviat a la ENSAGENS 
d 'Igüerri. 20 

ETIM. Sens dubte bascoide: en E.T.C. 11, 11 i 1, Gran raconada dins Andorra, a l'alta vali d'Encamp. 
12.6, vaig arrenglerar-ho amb NLL sobretot de l'Alt És a l'alta vali deis Cortáis d'Encamp, afl. esq. Va-
Pallars, on hi ha antiga term. -ntze reduïda més o lira, entre l'Alt del Griu (2874 alt.) i la serra de Gar-
menys: a -ns o -s. Gramonse > Gramos, BERRAUNTZE gantillar; toca per l 'È. amb el Cire deis Pessons i pel 
> Barraonse o Berros, Belonce, Adons, Ausinsi, Alins 25 Sud amb la vali del Romadriu, 0°75-80 X 47°22-25 
i Elins. Ais quals podem afegir «spelunca Gorranse» a. mapa de 1976 del Conseil; però no hi ha raó per mo-
993 (comitatu Paliarensi, cf. bc. gorri 'vermeil'); Gua- dificar en -ents la grafia -ens que seguíem M. Cheva-
labonse (San Victorián, a. 1024); Suconse i Sucon- lier i jo. Tota la vali és a altura considerable, almenys 
senses (ZRPh. LXXVI, 288). cap a 2000 alt. i més; encara que potser el nom s'ha 

Hi tindríem, dones, el sufix -tze/-tzi, tan descabde- 30 estés fins a les parts boscoses del fons de la vali, no és 
liât en l'onomàstica basca, en la formació de noms col- estrany que no n'hagi trobat mencions en els docs. an-
lectius, o més vagament locatius, sovint aplicats a noms tics. En son caracteristics els 5 o 6 estanys, de gran-
de plantes. I aquí jo creuria que es tracta d'un ERREN- dària mitjana o petita, que s'hi troben a dalt, a l'ex-
TZE, format amb el guip. i alt-nav. erren 'espina, pun- trem SE., a 2408 i 2547 alt. 
xa'. En el nostre nom tenim generalment propagación ETIM. Clarament pre-romana, i sens dubte per-
de la nasal: ERRENTZE > Enrens(e). Però en la men- tanyent a l'ampia familia ibero-basco-aquitana. En 
ció de 1359 la E- de Errens(e), no havent-s'hi propa- E.T.C. 11, 9, 37 i I, 126 no vaig fer gaire més que 
gat la nasalitat, es perde, desemparada: Rens. E l mot donar-lo com a nom d'etimologia incerta, pertanyent 
significaría simplement 'espinegar, bosquets de bar- al grup d'aquells on la pronùncia pre-romana es va 
disses i esbarzers'. 40 mantenir llargament, amb conservació de -NS- abori-

Ens aporta una bona corroboració el nom d'una vali gen ( Anserall, Enseu, Arans, -ansis). 
dels Pirineus gascons: Arrens, on ERRENTZE apareix És suggestiva, i orientadora, la semblança amb un 
sense la propagació de -N-. Extracto un treball meu de grup de noms aborígens, documentais en part des de 
1973: «Arrens, Aucun et Azun appartiennent à la der- l'Antiguitat, especialment l'ibèric Ennegensis i l'aqui-
nière vallée pyrénéenne de la Bigorre, frontalière du ta Ennebonx, aplegat i comentat per M-Liibke (Alt-
Béarn. Arrens est le nom du gros village qui forme la portugiesischen Personennamen 11, 83) i altres; i amb 
tête de la vallée; Azun s'est appliqué plutôt à la vallée aquest van diversos noms en -BONNI,-ENNE,-TENNE,dels 
dans sa partie basse; intermédiaire entre ces deux en- quais he parlat als arts. Embonui, Beado (amb Saint 
droits, se trouve Aucun, chef-lieu du canton. Azun Beat), SEMBETTENNE (Btr. z. Nfg., 1973, 234, 235); 
remonte au bq. asun 'ortie' ---. Aucun probt. euska- 50 conjunt amb el quai explicarem l'andorrà Sispony (cf 
rien elkun, cf. bq. elkorr «terrain côtier, stérile, ava- Les Bons). 
re», sans doute apparenté à elorr «épine», elorrio «tri- Això ja constitueix un punt de partida ferm, amb 
bulation». Donc le trois endroits dû Azun, Aucun et el quai potser fora prudent de contentar-se, atesa la 
Arrens, consécutifs lorsqu'on remonte la vallée, signi- incertitud en què ens deixen les tenebres lingüísti-
fieraient, le premier, «ortie» --- le 2me. «terain épi-5 3 ques pre-romanes. Només que fos legítim modificar un 
neux, plutôt stérile», et le troisième, franchement «en- poc aquell Ennegensis, com fora fent-ne *Entzegen-
semble d'épines et ronces: épinaie» (Btr. z. Nfg., 1973, sis, ja tindríem un ètimon d'Ensagens: pel que fa a 
pp. 229-230). l'aspecte fonètic, no fora massa diferent de la dife-

També s'hauria pogut pensar en ir in, on s'han ajun- rèneia que hi ha entre l'aquità documentât SENIPONNIS 
tat denominacions de la 'falguera' i la 'farina' (cf. su- 60 i l'andorrà Sispony. ¿Suposa aquest Senisponni o Sent-


