
NÚRIA 

-A- es repeteix encara en la mencio de 1170; també 
assegurada pels tres bons filòlegs MiretS., Udina i 
Em. Morera. 

En tots tres noms hi ha, dones, la A- a la inicial, 
fins en les medievals de Noris: la desaparició de A- 5 
és el fet corrent de confusió amb a locatiu que es 
repeteix arreu en toponimia. 

En Núria hi ha, de més a més, el canvi de ó en M 
per la metafonia, fet que és també regular en aques-
ta posició en fon. catalana: NOVIA > núvia-, tant si és 10 
O llatina, com AU > a AUREA > Oria > Ùria (art. infra), 
LAUREA > Llúria [del qual he donat cites en l'art. Loria, 
d'etim. diferentl, GÛBÏA > gubia etc. 

L'únic detall fonètic que no té explicació evident 
està en el manteniment de la i postònica en Núria: si 15 
la base última fos "ANDÓRIA sembla que hauria hagut 
d'haver-hi transposició de la iod, com en cuiro 
CORIUM, muirá MORIAM, Aüira (art. supra), < 
A(U)GÜRIUM; O si hagués estât o (O bé ü), esperaríem 
résultat -ora (cf. estora, rasora, -adora < -ATÔRIA). 20 

Una explicació seria que l'ètimon tingués -ÓREIA: 
cf. els pre-romans cossi, vogi(< -EIO-); una altra, fora 
que hi hagués diftong (-AURIA) en l'ètimon. 

El cas és, però, que una cosa i l'altra semblen des-
cartades per la comunitat d'arrel amb Andorra, on 25 
hi ha -ORRA (amb O des de les mencions més arcai-
ques) i amb -RR- doble. Potser aquesta -RR- doble 
ens dona una bona explicació: car davant la i la -RR-
se simplifica, com hem vist en Narieda *NARRIETA, i 
els exs. tots que en donem a l'art. Nargó, (supra). 30 
Cert que aquest recurs no sembla aplicable a Norís. 
No és objecció clara puix que ens movem en les 
tenebres pre-romanes: ¿podría ser -GIS la forma ori-
ginària del sufix de Norís? o bé partir de ANDORRI-IS 
> -orrts?). 35 

Al capdavall, però, també podríem admetre que la 
comunitat d'arrel arribés només fins a ANDOR- O 
ANDO-; car junt amb Andorra trobem una sufixació 
diferent en els ANDO-S-INI, els antepassats dels an-
dorrans que entrebancaren la marxa d'Annibal pel 40 
Segre (vegeu l'art. Andorra); recordem la -s- que ve-
iem —intercalada o anteposada— en diversos arti-
cles precedents i següents, dedicats a NLL d'origen 
ibèric (veg. Orts, Soveix, Besòs, Bosia etc.). Llavors 
res no ens privaría d'analitzar Annúria < 'ANDÓREIA 45 
o *ANDAURIA; i Norís anàlogament. 

En conclusió: l'ètimon de Núria és una arrel pre-
romà ANDOR-, on només resta imprécis el detall me-
nor de la terminació: sigui *ANDORRIA O bé -ÓRELA O 
-ÁURIA. Sens dubte pertanyent a la familia lingüística 50 
ibero-vasco-aquitana. 

O Hi havia una altra pista, ben especiosa, per a 
Núria, divergent d'aquesta si bé encara pre-romana: 
una sèrie de NLL a Sardenya coincideixen en una 55 
inicial NUR- que deu ser pre-romana: Nurachi, 

Nuragus, Nurallao, Nureci, Nuraxinieddu; sembla 
que hi ha comunitat d'origen amb nuraghe la cons-
trucció prehistórica propia de l'illa: per a la qual i 
per a aquests NLL, veg. MLWagner (ARom. xv, 229, i 
BABL iv, 434) —amb la quai hem enllaçat el cat. 
noraiiDECat. v, s. v.). 

En aquell primer article crida el savi Wagner Paten-
do sobre Nura, que passa per haver estât el nom 
pre-romà i pre-indoeuropeu de Menorca (Kiepert, 
Lehrbuch der alten Geo., p. 498; i ací s.v. Maó) cf. la 
dada d'Heròdot sobre Còrsega en el nostre art. 
Mallorca). Però aquí la inicial Nur- des de l'origen, 
separa radicalment de la forma Annuria antiga de 
Núria; i més encara de Andorra-, i per més que hi 
hagi algun cas on aquell ens presenta rr(Nurra co-
marca que inclou el circondario de l'Alguer Nurri 
comune del circondario de Lanusei), sempre resta 
la incompatibilitat amb la -o- i la ND de Andorra, de 
Norís i fins de Núria. Segur, dones, que amb aquests 
NLL sards hi ha només paronimia accidental i par-
cial. 5 

1 Com a prénom Núria o Nuri tenen fonda tradi-
ció popular a les valls pirinenques del Sud i del 
Nord, p. ex. una Núria St. Joan la Cella, una Nureta 
a Lio (xxiv, 197, i xxni, 931). Res més que això en 
temps de Guimerà i el seu Manelic. «noies page-
ses i pastores de les terres altes». La gran expansió 
nacional és només des dels anys 1920.— 2 E.T.C. 
221.94; AlcM; també Hubschmid CZRPh LXXIV, 219), 
que no aporta res útil i les seves conjectures son 
quasi sempre poc fundades, majorment en un país 
que coneix tan poc.— 3 Però esborrem-hi Norieda, 
que en realitat és forma rara i probabt. alterada en 
lloc del correcte Narieda, trobat més tard, com 
hem demostrat a l'art. Nargó, amb el quai no pot 
haver-hi comunitat radical.— 4 Aglutinado i con-
text semblants en la cita que dona CCandi del ma-
teix doc. (que eli data de 1281): «los Castells i 
viles de St. Gênés, Mur, Hayrat (lleg, Layret = Llerei), 
Picadenuris, Àreu, Besan» (Mi. Hi. Ca. 11, 53). La 
«Pica de Norís» és el nom que, segons el meu inf. 
d'allí, donen altres a la Pala Verda, cim damunt 
del poblé. En Spili de Castellbó a. 1518, apareix el 
mateix nom però ha quedat mutilât de tres lletres 
Pica de No.— 5 Un doc. de 1383, porta un Puig de 
Nurri en el te. de St. Hilari Sacalm (CCandi, St. 
Hilari, p. 92), cap altra noticia: tampoc es relacio-
nará amb els noms sards sino amb Norra (homò-
nim d'Andorra, comentat en l'art, d'aquest) ni amb 
la forma ANDORRIA etim. de Núria. 

NÚSOLS, NOSSELL 

Oit núzols, pda. muntanyenca del te. de Benissa 
(xxxiv, 98.17). De l'arrel pan-aràbiga nazaVbaixar', 


