
ARANSÍS 

ja en el Rept. figura un Arandia (p. 469), cita esparsa coHe. ni adjectivals, sino sovint post-verbals —eskari, 
i no ben precisada, però SSiv. (80) diu que Arandia fi- edari—, i és sufix suspecte de manlleu del llatí; potser 
gura en una llista d'alqueries deis voltants de Xàtiva seria un dérivât format amb la desinència de genitiu 
(per tant lluny de la situado d'aquells tres). Hi ha en -ra {/-reti). Però res millor que un coHe. en -di per 
d'haver, dones, aquí, un veli nom val. autòcton. Qui 5 a un NL aixi, com Arantzadi que anem a veure (cf. 
sap si pre-romà celtoide com els Aranda i anàlegs de Arinsal infra); car concebria que Lodi hagi passat a 
Castella la Velia: cf. l'etimologia celtoide que vaig -ari propagant-se el timbre de la -r- precedent. Aran-
construir en Top. Hesp. i, 82-90, i els Aranditani i zadia és el nom d'una «loma», a la vali d'Ezcaray (Rio-
Arandato, d'època romana (que hi cito, pp. 82, ja) on es parla base fins a segles bastant recents; en 
84). io efecte, allí els observadors locáis (després de constatar 

Però potser més aviat (d'acord amb el substrat va- «hay espinos») afegeixen: «muchos dicen Aranza-
lencià) quelcom d'ibero-basc. El fet que els avenes i ria» (Topon. de Ezcaray, en Euskera ni , 89); allí, 
sortides de barranes sovint están molt obstruïts per dones, també hi ha hagut la propagado de la -r- (+l 'ar-
brolla i esbarzeram, em fa pensar en el be. arantz, -ntza tide base -a). 
'espina' i d s seus descendents en els nostres Pirineus U Un altre NL andorra d'aquesta familia deu ser 
(veg. infra). Tenint en compte que en tot això hi ha- RANSOL. Podríem dir que Ransol és homòleg d 'A-
gué probablement transmissió de l'àrab, amb els dràs- rans: l'un a la Valira del Nord, l'altre a la d'Orient 
tics escurçaments a qué és tan propensa aquesta lien- {E.T.C, il, 14, 34, 37). Res no ens impedeix adme-
gua en els seus manlleus, potser es tracta del coHe. tre que Ransol vingui d'un originari *Aransol, amb 
base Arantzadi "espinar, bardissam', d'on l'andorrà 20 afèresi; i si un temps es considera que Aram era 
Arinsal ( < Arensau) i el cerdà Arànser {E. T. C. i, més gran o conegut, {A)ransol n'hauria estât el di-
84, 85, II, 34, 35). minutiu; cf. el cas de Meritxell i Mereig, també an-

dorrans, que explico així (p. 14) com diminutiu l'un 
S'Arangí i S'Aranjassa, veg. vol. i, pp. 55-45; la via de l'altre, 

leximòrfica més natural seria que ja en àrab vulgar es 25 ARINSAL. També poblé d'Andorra, agr. a La Ma-
formés un adj. narangt, -gtya 'de taronger': com si di- çana. 
guéssim «taronjal, entarongerat»; amb la deglutina- PRON. MOD. arinsal oït a La Maçana (1932), Tor 
ció ulterior de la n- que s'ha admès en les altres lien- (1932), Àreu (1933). 
gües romàniques: it. arando, oc. arange etc.; d'ací DOC. ANT. Arenseu [lleg. -nsau\ a. 1162, Valls 
Paugmentatiu Arang{i)assa. 30 Tab. {Andorra, 389); Arensal altre document de 1162 

Aranî{t)s, Aranella, V. Arena (p. 390); Aransaul 1176 [aquest o el següent, és de la 
cancelleria de Foix]; Arensau 1275 (Valls, ib. pp. 390, 

ARAN S, ARÀNSER, ARINSAL 398, 411); «Arensaul — Arensal» en els censos deis 
Ss. x i i i - x i v (còpia del xv p. p. Baraut, Cari. And. 

En tractem junts, perqué tenen arrel basca en comú, 35 142.24). 
aquests noms deis dos vessants de les serres d'Andor- ETIM. La forma originaria ha de ser Arensau de 
ra-Baridà. Tots ells vénen en definitiva del base arant- 1162 i 1275. I sembla evident que aquí tenim el base 
ze, -ntza, «espina» i «espino», o d'un dérivât; ar{h)ant- a r a n t z a d i , que vocalitzant la -d' segons fonètica cata-
ze és la forma d d labortà i benavarrés central, i arant- lana donà -au ( g r a d u grau, h e r e d e hereu) però la -u 
za la del base i guipuscoà (Azkue). L'etimologia de 4 0 regredì a -l (tal com en guai, arrel, jornal etc.); d pas 
tots ells ja fou establerta en E.T.C, il, 34, 14, i I, de -ençi a -inçL és també un fet conegut en la nostra 
84.81. fonètica {dins < d ' ï n t u s i ; p e n i c i l l u m > pinzell, fr. 

ARAN S, llogaret del te. d'Ordino, que ja trobem en rincer/cat. rentar etc.). Encara que la forma del base 
l'any 1176: «Raolfet de Aranss, Rossel de Aranss» en- conegut sigui arantz, arantzadi, és concebible una va-
tre els homes d'Ordino (Valls Tab., V. Pir., Andorra, 4 5 riant a/e dins les habituais varietats dialectals basques. 
400; Baraut, Cart. And. I, p. 226, § 76.242). Arancedi és una pda. de Tactual te. de Pamplona, i ja 

ARÀNSER ja és en el vessant del Baridà (aigües cap documentada, a. 1305 (I. Balaztegui, 1.a Reu. Top. Pir. 
al Segre), però el seu terme es toca amb el d'Andorra. 59); ara bé, donada la indiferencia accentuai propia 
Pron. dránsB (amb -r muda), oït 1924, 1929, 1935 etc., deis parlars bascos, és ben versemblant que això resul-
a Puigcerdà, i en els pobles del Baridà; en conseqüén- 5 0 ti d'un arenzadi anterior, amb metàtesi de les vocals 
eia es grafiava oficialment Aransa, cosa que ja es va e ¡a. 
rectificar en Arànser en el Nomencl. de 1933 de la Ge- I en efecte aquesta variant basca en -entz sembla 
neralitat (junt amb Músser, cas igual, amb el quai for- que està comprovada per altres NLL de les terres 
ma municipi). navarro-aragoneses: Arinzué llog. (6 hab.) agrégat a 

DOC. ANT. Aranzar 839, Acte Co. SdUrg. (Pujol, » Telia (p. j. Boltaña, E. T. C. i, 152a, núm. 104); Arín-
núm. 143); Aranser 1011 {Marca Hi. 980); Arànser zano vt. del te. d'Aberín (p. j. Estella). N'hi ha un du-
1359 {CoDoACA xii, 89); Ponsich, Top. 150, hi afe- plicat a Cerdanya, amb reducció del nexe -ns-: Aris-
geix Arancer 1312, 1355, -ser 1632, -sa només 1628. sal Ree del Bac te. Angostrina-Odelló (Brousse, 
Evidemment, d'un dérivât ja format en base; els deri- Cerd. Fr. 366). 
vats bc. en -ari són nombrosos; però com que no son 6 0 ARANSÍS. A la Conca de Tremp, te. St. Miquel de 


