
NAENS 

En fi, també en el domini romanx, 4 llocs Navinal, 
Navinau, Nayvynal, Newinals, noms de prats o camps 
en eis te. Razen, Fürstenau i Glion, i a la Cadí\ amb 
documentació tots ells des dels SS. xiv (o xv, xvi): 
Planta-Schorta, Rätisches Namenbuch. 5 

Nabilles, antic llog. de Conflent que Alart situa a la 
vail de Conat, amb la menció a. 1266\ Nabilles (Bu. 
So. Agr. PVrOr. x, 83); 1395: Nabilles (Alart, Doc. G& 
//¿si. 27). Ponsich (Top. 102) hi afegeix: 7356: «P. de 
Nabillis, vallis de Conato», i altres mencions Nabilles, 10 
de 1359 i 1632 etc. 

L'étimon ha de ser *NAPTNÉAS, deriv. adj. de NAPINA, 

tal com es troben fagineus, fraxineus, abiegineus, 
campaneas al costat de faginus,fraxinus, abiegnus, 
campanus\ amb dissimilació (n-ni- > n-li), d'on -iks. 15 
Notem que es tracta de derivats amplificatius, en el 
fons ben paral lels a Nabiners, Nabinals. 

Nabiners, V. Nabina Nabiás, Nabiaus V. Nabina 
Nacarella, Nácares, Nacía, V. Náquera Nadal, V. 20 
Vilarnadal 

(El) Nadalet, pda. munt. de Benicolet (Valí 
d'Albaida) (xxxn, 167.12). Cree que pot venir de 25 
N'Adalet NP, del germ. ADALHAID (d'on vénen també 
Adelaida, -laisa, noms de dona cat. ant.), i el NL 
Relleu, art. infra). Amb aglutinado del títol N=En, 
com ho veurem en Nassiu del mateix te. de Benicolet. 

NAENS 

Llogaret pallarès, de la vali del Flamicell, agre, a 
Senterada, a l'O. i damunt de l'aiguabarreig amb el 35 
seu afluent Bosia. 

Pron.: najénsz Sentís, i vacil lant entre això i naéns 
a la Pobleta de Bellvei, Casac. 1920; anàlogament en 
les meves enqs. de 1958 a tots els pobles circum-
dants, i en la del mateix Naens (xxi, 153-5). 40 

L'única dada histórica que en tenim segura és que 
ja figura en l'any 1831, entre els llocs del Corregi-
ment de Talarn, amb 86 hab., i senyoria del Comte 
d'Erill i Marqués de La Manresana (GGC p. 857). 

N'hi ha una altra d'incerta de 1359, fóra estrany que 45 
no figuri en el cens de 1359, on hi ha quasi tots els 
pobles del voltant: fins s'hi cita Lerén (altre agrégat de 
Senterada) en la forma «loc Dalerent» (p. 76)(que pot-
ser està per de Larérì), i hi va seguit de la sèrie: «loc de 
Pinyana 3 focs, loc deEnsS fochs, loc de Parves - - - loc 50 
de Torroella, --- loc de Mal Pas» (C0D0ACA xri, 77). 

«Ens» en aquesta disposició ( que segueix un or-
dre geografie ciar) correspon a la situació de Naens, 
i el nombre de focs també; però desgraciadament la 
còpia d'aquest cens està farcida d'inexactituds for- 55 
mais (observem p. ex. Parves en lloc de Perúes, i els 

problèmes que ens hi han creat la forma á'Aidí i 
altres). ¿Podría ser potser err. per «loc d'Aens» mal 
segmentât? Només hi faltaría la N-. O ¿seria un altre 
lloc, diferent del nostre?, cosa no gaire versemblant; 
però com que també podría ser una altra l'esmena 
necessària, restem en dubte. 

Més valdrá indicar els NLL que coneixem directa-
ment, i que puguin guiar-nos en la indagació lin-
güística. Llaenes veïnat de bordes (pron. Jaénes.) a 
l'alta Vali de Cardos, al NE. de Tavascan (BDCxin, 
326), ribera amunt en direcció a la Pica d'Estats. «Co-
llada de Nae» es llegeix entre els noms muntanyencs 
de la vali d'Àssua, en el Capbreu de 1645 (f5 40vQ): o 
sigui cap a mig carni de Llaenes a Naens, però enca-
ra prou lluny d'aquest (uns 25 k., i amb les valls dels 
rius Flamicell i Bosia entremig): no pot, dones, ser el 
nom del mateix Naens, però si una forma estreta-
ment parenta; per més que, essent hapax ms., i no 
coneixent-ne la pron. actual, és una guia ben incer-
ta: podría estar per Naêo Naen, o bé grafia mutilada 
d'altra cosa. 

Amb vistes a VETIM., puix que comptem amb base 
antiga tan incerta, només podem fer alguns tempteigs. 
Á) Potser la -N- de Naens és secundària, résultant de 
¡'aglutinado estereotipada de en locatiu (el que figu-
ra en el tipus muntanyenc Encamp, Envalira, Enviny, 
Ensija, Empalomar, i potser Ensagens): car davant 
vocal, En sofreix aféresi (> N-); seria, dones, quasi 
com Aens, suposat supra. Però insegur, perqué no hi 
consta una variant en A% com hi consta en els casos 
segurs (com Nerill o Nagual, V. l'art, següent). 

Si provisionalment admetéssim que és així, s'obri-
rien altres dues possibilitats versemblants: B) Ger-
manor amb el pre-romà AGINNOS (sorotàptic? aquità-
nic?) que ha donat el nom de la ciutat garonenca 
d'Agén (Tarn-et-G.); nom que es repetia en un antic 
nom Aginnum hapax de l'Alta Garrotxa (S. ix), del 
quai ens hem fet ressò ais articles Aguja i Bassegod; 
i també en A in (AGINNUM) i Aiamans (AGINNO-
MANTIUM), V. aquests articles. 

O Amb el mateix supòsit, podría venir del nom 
del 'teix' en base (h)agin (arbre poc freqüent, però 
que justament es troba en les boscúries pirinenques, 
com les de Cerdanya i del Flamicell), el qual ha do-
nat el nom del poblé d'Age a Cerdanya (V. aquest 
article); etim., tan simple i seductora, que potser ja 
ens en podríem acontentar; si no hi hagués una ob-
jecció molt considerable: per la diferéncia en el lloc 
de l'accent tònic (ací a la é, i en el de Cerdanya a la 
d); l'addició de -s seria menys entrebancadora. 

D) En tot cas sembla haver-hi paral lélisme amb 
els nombrosos NLL del Pirineu central en -én amb -n 
ferma (<-INN O -ENN?): ja hem dedicat amb éxit ins-
tructius arts., a Baén (BAGINN-), Adraén ATRAGENN- O 
-GINN'), Larén, Llarvén, Ensagens. El parònim Llaenes 
podría resultar de dissimilació n-n > l-n, amb -es. 


