
MENERA. MENERS 

1594, a Segovia, teòleg jesuíta; i un Avendaño que ETIM. Vénen dels apellatius mena 'mina' i el seu 
fa un paper protagònic en la «novela ejemplar El dérivât menerà Hoc de mines' (provinent del cèltic 
Celoso Extremeño» de Cervantes. Tot plegat ve de MEIN-), que fou canviat en mina per la influència del 
l'àr. Iben ad-dàniya 'fili de la dona lànguida o ma- fr.mine. I mener'forat de mina', que també ha donat 
gra': RMa. danâ «macescere», amb part. act. dânî, f. 5 nom a d'altres indrets.J.G. 
dâniya 'malaltís, -issa'. 

De Abendanja amb la b nasalitzada resulta Menente, V. Men- misc. Meneo, V. Men- misc. 
Mendana\ i del masculí Iben danïsortmen les for- Meneu, V. ib. i Montmaneu Menfalla, V. Men-
mes (3, 4, 5) amb n no palatal. Menora, V. Men- Mengol, Mengot, V. Ermengol 

Probablement no serien arabismes directes, sino 10 Menna, V. Sentmenat Menorca, V. Mallorca 
immigrants del Migjorn, en els noms de Cal Menrell, V. Manrella i Vendrell 
Mendanya, amb Cort i Prat del M., a Sançà (xxin, 
95.27.197.1 i 14,198.14); i Ca de Mendanya, dins el 
poblé pallarès de Baiasca (XXXVII, 25.17). MENTET 

15 
Mendo, Menendo, V. Sentmenat Mendia, V. voli, Municipi del Confient, cantó d'Oleta, situât al sec-

203 Menente, V. Men- Meneo, V. Men- tor meridional de la comarca i format per la vali cap-
çalera de la vali del riu de Mentet, el quai aflueix a 
la Tet per la banda dreta. 

MENERA, LA ~ MENERS 20 PRON. POP: mmtçt (1959) oït a Sallagosa, Eina, 
Toès i Nyer. Gentilici: mantdtájres, Nyer (1959). 

LA MENERA és municipi de l'Alt Vallespir, a la cap- DOCANT.: 1010. Mentedo (Alart, Bull.Soc.Agr. S.x, 
çalera del riu de la Menerà, tenint limits amb els 82); 1022. collo deMented(Alart, Cart.rouss., 41; id., 
termes de Bassegoda, Oix i Beget (Garrotxa) i amb InvLC, s.v. coli); 1044. Mented (Baraut, Urgellia v, 
Prats de Molió i Serrallonga (Vallespir). Grafia oficial 25 70); 1102. Mentedi (Alart, Cart.rouss114); 1183: 
francesa: La Manère. Menteto(Alart, Priv. 69); 1337: Stils Vfr.Confient, 236); 

Hi ha referència a un pesonatge B. de Menerà 1248 2359. MontetCCoDoACA xn, 129); (Alart, L'Hôp. 
(Alart, Not.Hist.Comm.Rouss., li, 150) i a un altre dit et la Comm.de la Perche, 21); 1369. R.de Menteto, 
B.F. de Meneria (ib., 177); i en un escrit de 1427 (Alart, InvLC, s.v. perxd)- 1372: G.Mentet (Alart, RLR 
hom parla del «loch apellat La Menerà», i d'aconse- 30 x , 251n.); 1395: Mentet (Alari, Doc.géogr.hist., 532); 
guir un permis de «cercar e traure menes d'or» allí 7396 Mancet (ììeg.Mantet) (C0D0ACA xii, 199). 
(ib., 189). La Menerà s'esmenta, a més, en docu- Mencions addicionals citades per Ponsich (Top., 
ments de 1382 i 1557(DECat. v, 567a28). n o ) : 1030, 1097: Mented, 1230, 1314: Menteto-, 

Notem a més: Roca Menerà, nom d'una serra ro- 1378, 1562: Mantet; 1598: Mentet. 
cosa cap a Darnius i Maçanet de Cabrenys (Alt Emp.). 35 ETIM. Del col lectiu MENTËTU HOC plantat de men-

DERIV.: La Menerola, que apareix en un doc. de ta' (DECat. v, S.V.MENTA). Cf. collada de la Menta 
1305, inclòs en LI. Roig Prats de Mollò: «de Pian (MENTA) al te. de Pi-Nyer-Mentet, que justament ésa 
Roboretu (?) al Pian de la Menerola, e de la Menerola m i g c a m i del coli de Mentet al puig de Tres Esteles 
a la Riba dels Plans» (f. 80v.). (LI. xxiv, 30); Pia de la Menta a Berros (Pallars Sobi-

40 rà) (LI. xxxvii, 66). I els rasos deMenter (deriv. en -er 
MENERS < -ARIU) al te. de Vidrà (Ripollès) LI. XIII, 18). Ph.R. 
ElsMeners\manés1, nom d'un indret a Fillols (Con-

fient: DECat., v, 567A16). 
Els Meners de les Indies, en el terme de Corsavi MENTIDES 

(Vallespir), prop de les mines de Betera; aixi dit pot- 45 
ser per ser de grans recursos, «tan rie com els famo- ' Tossalet de Mentides, partida del terme de Cabde-
sos de Potosí» (1941-44). HA (Pallars Jussà) xxxvii, 152.11). 

El Puig dels Meners, a la Vali d'Andorra (Anyós, Font MentiróCr) o Mintiróir), al barrane dels 
Relació Vali d'Andorra, 1838); segons Y Ene. Cat. els Hortons, que només raja quan plou molt, en el ter-
Meners d'Andorra consten de dos cims, Pic del Me- 50 m e de Manyanet (Pallars Sob.) (xix, 170.14): prò-
ner Nou i Pic del Mener Veli (s.v.). piament font mentidora', però amb el gènere arcaic 

Hi ha Hostal deis Meners en el municipi de Costoja masculí, com en 11. FONS. 
(Vallespir), segons Y Ene. Cat. Puntal de les Mentires, partida de Real de Montroi 

Notem: els Menerassos, en el terme de Prats de (Ribera Alta) (xxx, 158.25). 
Molió, prop del Tec (1959); i la Cova dels Menerassos, 55 Morrei de Mentires, partida de Penàguila (Alcoià) 
en el terme de Vallmanya (Confi.). (xxxv, 46.20). 


