
E L N A 

tre Prats de Mollo i Pla-Guillem etc. Cal notar espe-
cialment les Ermes, nom d'una partida vor a el Rard 
(St. Nazari, LI. xxv, 82). A Reiners (més de 20 k. a 
l'O. de Banyuls) hi ha un llogaret dit «La Farga de les 
Armes» (veg. s.v. farga). 5 

El canvi de Er- en El- no té res d'estrany, car és 
comparable al d'altres NLL derivats de erm. EREMITÄ-

NES > Ermedans > Armadans > pop. Almadàs, nom 
d'un llogaret de Palamós; cf. a l'Alt Empordà Arma-
das a Garrigàs i el Coli d'Armadàs a Campmany (DE io 
Cat in, 422^38-42, s. v. erm).2 Cert que no es pot des-
cartar que hi hagi hagut influència del nom de Sant 
Antelm (SANCTU ANTELMU > Sant Antelm > S ant 
(An)telm > Sant Elm, patró dels pescadors que fre-
qüentaven la costa de la Marenda, que podrien ha-
ver ajudat a canviar Ermes en Eimes,3 Ph. R. 

1 Alart l'anomena anse des Eimes (ibid.). — 2 Si bé 
n'ignorem el context és versemblant que la mencio 
antiga citada tant per Alart com per Ponsich (Erme-
sen) representi només una lectura errònia en què la 20 
prep. en < IN es trobi aglutinada a Ermes. Encara 
que la lliçô Ermesen coincideix casualment amb el 
conegut NP f. Ermessendis, -ssèn, és impossible que 
sigui origen del nom de les Eimes. La forma moder-
na, unica no suspecta de malentès, te l'accent en la 
inicial, incompatible amb l'accentuació d'Ermessèn-
(dis). Potser deia < / « > Ermes en <Banyuls> (o) 
en <Marenda>. — 3 Sobre el nom de Sant An-
telm, vegeu DECat VII, 667^40-41. 
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ELNA 

La velia ciutat del Rosselló, seu de la seva diòcesi 
episcopal. 

PRON. MOD.: élns amb e mitjana a tots els po-
bles circumdants i a la ciutat mateixa, 1959-1960 (xxv, 
67-70), i a tot el Rosselló, d'acord amb la neutralitza-
ció dels timbres de la é en el dialecte (Fouché, Phon. 
Rouss., 165); més ençà de l'Albera, es pronuncia çlna 40 

amb oberta (p. ex. a Llançà, 1958, XXII, 12). Gentili-
ci: no n'hi hauria d'altre que zen d élna (ALCat). 

MENCIONS DES DEL S. IX. 883: ja se cita el 
veguer d'Elna (CCandi, BABL ix, 117). En docs, pos-
teriors, sobretot del S. xiv alternen les formes Euna 45 

i Elna: en un de 1323 llegeixo Elna una vegada, Eine 
dues, i Elna 14 cops (RLR xxxii, 547-7); 1358: Elna 
però Euna repetidament (Alart, Does. Géogr. Hist., 
9-10); 1359: Euna (CoDoACA xn, 103); 1369: Euna 
(ibid., p. 127); 1462: Euna (RLR LXV, 88). Ponsich » 
(Top., 39) troba Helena Elena el 832, vicus Helena 
944, Elna en 3 docs, de fi de segle, escrit Elna o Heina 
10 docs, del S. x i en molts dels Ss. xi i xn, Euna, 
Euna 1358, 1359, i Elna en molts dels Ss. xv, xvi i 
xvii. Veg. també des de 833 en Cat. Car. il, 105.24, 5 5 

108.7, 110.10, 206.22, 269.2, 271.13, 274.13, 348.12, 
369.17, cf. 89.5, 103.2 i 106.6. 

La ciutat havia canviat de nom, com veiem per les 
cites de YAntiguitat. Llavors duu sobretot el nom ibè-
ric ILIBERIS. P . ex. Titus Livi, explicant les operacions 60 

de la li Guerra Punica ens diu que les forces són «ad 
oppidum Iliberi» (xxi, cap. 24,1), com sigui que les 
enemigues s'hi acostessin: «propius lliberim accede-
rent ---» (id., id., 3); però els mss. discrepen entre 
aquesta forma lliberris i Illiberis. Ja un poc abans 
Pomponi Mela, en el ms. del quai trobem vicus Eli-
berri (il, 5). I(l)liberis en els de Plini (m, 4). En la 
Tabula de Peutinger, cap a 250 d.C., Illiberre. 

Entre els grecs parla Estrabó de 'IXL(ìippi<; nóXiv, 
qualificant-la, dones, de 'ciutat' però també com a riu 
—evidentment el Tee, riu que baixa, diu, dels Piri-
neus: «nora¡j.ol --- Ex ¡îev rrjç ilvpr]vr]ç ò TE POU-
axtvcov xai Ò IXifiLppiç, TZÓXLV EXOIV Ò(JL(ÙVU{ÌOV èxà-
repoç aÙTÔJV», o sigui: que també la Tet l'anomena 
només per Ruscino, com a 'ciutats amb un riu homò-
nim' (Estrabó iv, 1.6; cf. ed. Budé il, 131.14 i 232). 
Després IXXifîEpcç en Ptolemeu. 

"La ciutat antiga d'Iliberis ocupava exactament el 
mateix lloc que Elna com han demostrat les noves ex-
cavacions des de 1949, veg. Études Roussillonnaises 
il (1982), 3-167.1 

Com va explicar ja Schuchardt (Iberische Deklina-
tion) aquí tenim un compost ibèric ILÎ-BERI correspon-
dència fonètica del base IRI-BERRI 'vila nova'. Que la 
forma ibèrica (almenys la prédominant) seria ILÍBERI 
ens ho prova el compost CAUCO-LÍBERI (amb el proba-
ble sign. 'port d'Ilíberi', d'on ve el nom de Cotlliure-, 
i d'un altre compost ILIBER-CALE ve el nom de l'antic 
bosc d'Elbèrcol (avui determinatiu de Cornelia del 
Bèrcol, veg. el meu article Bèrcol supra). Sembla pro-
bable que l'originària fos Ili-berri 'vila nova' (bc. beri 
'nou') però accentuai per l'ibèric Iliberri (com ho fan 
Estrabó i Ptolemeu) i la RR seria simplificada pels ro-
man per poder man tenir l'accent en el seu lloc sense 
violar les normes llatines. 

També en els casos de "//fyp ( = Ebre) i KàarXcov 
(— Caries, Cazlona) el grec es mostra més respectuós 
que no el llati de l'accentuació ibèrica. 

Més tard ja apareix l'antecessor de la forma moder-
na. Castrum Helenae en Eutropi, en St. Jeroni i en 
algun altre autor de c. l'a. 400, com Orosi i Zosim 
(que l'anomena 'la ciutadeta "EXèvr}'). Helena a. 571 
en Joan de Biclara, bisbe català (cf. art. Vallclara, in-
fra) que parla del bisbe Helenensis ecclesiae. Ponsich 
hi afegeix Helena en doc. de 673. 

Hi ha dues possibles etimologies d'aquest nom. La 
més divulgada (1) és que l'hi posà Constanti, el primer 
emperador que accepta el cristianisme, en memoria de 
la seva mare cristiana, Julia Helena; nom d'origen 
grec, usual des de la 'EXévr} homérica (no ho confon-
guem amb "EXXrjVEÇ, nom nacional dels grecs, del 
quai es distingeix per la l/ll i l'accent). Aixi ho accepta 
Longnon (Les Noms de Lieu de la France, 142), i qui 
ho podría refutar? (en reminiscència, Verdaguer ho 
aprofita per al vers de Canigó: «los moros són a la ciu-
tat d'Helena»). Observem que no hi ha objecció fonèti-
ca, car per bé que en grec s'accentua en la e interna, 
segons les normes d'accentuació gregues, el nom ja cir-
culava entre les romanes i allí HELÉNA porta l'accent 
en la inicial, d'on normalment Elna en evolució cata-


