
ANSIOLA 

sàrab. Ho deixem enlaire per escassedat de proves. En l'aspecte geogràfic és 
molt enraonat pensar en un dérivât del mot que ha donat el fr. anse 'caló, 
golf et'. El mal és que aquest és un mot estrictament francés del quai no és 
ciar com s'hauria pogut fer un dérivât català en -iola, i menys en el temps 
en què Cabrera serví de presidi dels presoners napoleonics (car el nom ja 
consta en el segle xvin). Una derivació més antiga i més indirecta? Val a 
dir que anse no és més que francés i amb antecedents poc estudiáis: callen 
els diccionaris etimolôgics i del francés medieval (res Bloch-W., FEW, Ga-
millscheg ni God., quasi res Littré). Segons el Dict. Gén. és aplicado figu-
rada de la idea d"ansa, nansa d'un recipient', 'agafador de forma corba', i 
en dona un testímoni en el viatger Tavernier, 3. r quart segle xvn. Que en 
el català local s'hagués format semblantment un diminutiu *ansiylola (amb 
yl > y) no és idea gaire rebuscada, tenint en compte que ansa s'aplicà en 
molts llocs dels nostres Pirineus centrais amb el sentit de 'collada' (altre 
paratge de forma recurva, com Coll Pan < PANDUS), fet del qual Coromi-
nes cita bastants testimonis a propôsit del nom del poblé de Bon-ansa (Es-
tudis de toponimia catalana, n , 67). 

ANYANA, n' (Capdepera, Mail. 22, d-9) 
No té cap versemblança que vengui d'un nom de persona llati, feme-

ni d'ANIANUS (CTMall. I , 45). Encara que això sigui una mera conjectura, 
trobant-se a tocar el torrent de Canyamel que porta força aigua, podem 
imaginar que vingui de na Yana 'la dona d'aigua', DIANA. Recordem que 
Ramon Marti registra Jana com a nom d'una mena de fada. Na Yana hauria 
estès la nasalitat convertint-se en na nana\ veg. DECat, article jana, i el 
nostre article Jana, Font de na. I el dels pobles valencians la Jana i Anna 
(de Navarrés). 

ARANJASSA, (Palma, Mail. 26, i-6) 
Nom d'una antiga alquería, d'un hort i d'una barriada (situada a 

34, a-1). 
P. Cateura 6 0 la documenta durant el régnât de Jaume II de Mallorca; 

i B. Font Obrador 6 1 l'any 1493. Com que Campaner també la dona així 
el 1313 (Cronicon Mayor., 41); i Poveda hi troba la variant Alenjassa (amb 
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