
ENCARRUA 

en l'ed. de Baraut (Cart. Andorra n, 61.28-32). El ENORTS. Despoblat del terme de Talarn (Pallars 
mot cal va una vegada amb article {la fem.), dues Jussà), on avui hi ha la Borda dels Frares. Es troba 
sense article in cal d'E., i in cal sense complément. documentât en un document de 1174: villana Ort 
Sembla que sigui més aviat el sentit de 'porteli' o (Lledós, Hist. de Tremp, p. 116; 556). 
'pas estret' (cat. cali) més que l'acc. 'carrer del po- 5 Probablement d'horts, pl. d'hort; sembla err. de 
ble', que ha donat el cast, calle. De tota manera la lectura per villane. Ort o villas onori. 
repetició prova que s'ha ben llegit amb a, i el fem. 
també prova que no és error per coll. ENRIALBO. Partida a la part E. del terme de la 

Torre de Cabdella (Pallars Jussà), cap a la banda de 
EN- AGLUTINAT (E.T.C, n, 8-11). Casos d e ~ , que 10 Rialb. 

afegim als de Em- (s. v. Empiedra i ss.) Amb la forma pre-catalana Rialbo duplicai de Rialb 
ENCARRUA, Canals d ' P a r t i d a del terme d'Àr- (veg. aquest art.), 

reu (Pallars Sobirà) (xx, 171). 
De carrua 'rassegali de troncs': DECat n, 973^34- ENSALOT. Partida antiga que apareix documenta-

42. 15 da en el Capbreu de Rialb de Noguera (Pallars Sobirà) 
ENCELLES, Borda d ' U n a de les bordes d'En- (f° 79v). 

rens (Alta Ribagorça) (xix, 181.6). Els seus terrenys Potser (?) d'un Salot relacionat amb SALAURIS, èti-
són els que afronten amb el terme de Montiverri. En- mon de Salou (veg. aquest art., on se li suposa forma 
celles pròpiament seria el nom del mas immédiat al intermèdia *Salaudis). 
Sud del poble de Viu. 20 

Cf. Cella, enclau del terme de Pont de Suert (Alta ENSEGUR, Ribera d ' P a r t i d a del terme d'Or-
Ribagorça), recollit per JCoromines. dino (Andorra), que baixa del P. de Casamanya a l'O. 

Tots dos contenen el mot cella, del llati CELLA 'cam- cap a Cortinada. Apareix documentât com L'Ensegu 
bra petita; santuari; graner, magatzem', DECat 11, l'a. 1838 per Anyós (Relació de la Vali d'Andorra, p. 
660M7; 661<3l4. 25 14). 

Encenrera, V. s. v. Cernerà Sembla format amb l'adj. segur, com diversos noms 
de pobles del Principat. 

ENCLAR, Pic d ' P i c important damunt d'An-
dorra la Velia. ENSERRES. Sembla ser un despoblat del Flami-

DOC. ANT. «in valle Andorra --- afronta --- et de*0 celi que consta en l'enq. del terme Bastida de Be-
meridie in illa portela de Exovalle et de parte vero liera (xxi, 163) i documentât com a villa que dici-
circi in Chero Albo et de occiduo in Cacumine Cla- tur Enserras l'any 840 (Abadal, Comt. Pali, i Rib., 
ro» a. 1022 {Cart. Tavèrnoles, p. 61.10); «escarpada n.° 17). 
montanya dita mons clarus o com vuy se anomena An- De Serres, sens dubte com lloc internat en les serres 
clar» a. 1838 (Anyós, Relació Vali d'Andorra, p. 9).3 5 o muntanyes. 
Cf. Montclar (Urgell), Mons Clarus en docs. llatins 
segons J . Faus, no tari de Guissona, BDLC iv (1908) ENTENA. Mas del terme de Vallibona (Ports de 
18). Morella) (xxvn, 22.12). 

Serra de les Clares, documentada a YSpill de Cas- ETIM. És versemblant que contingui el cat. ant. 
tellbò de l'any 1518 (f° 87r). 40 tena < TENDA, per al quai veg. DECat vin, 401^5-

Formats amb l'adj. clar, aliusiu a les masses pela- ¿22. 
des del gran cim andorrà (cf. E.T.C. 11, 19), etc. 

ENTOR, Cap d ' e n el terme de Soldeu (An-
ENCOMA. Partida de Llessui (Pallars Sobirà) dorrà); és un turò damunt de Soldeu on devia haver-

(xxxvi, 195.17). w hi, al cim, una torre de guaita dels andorrans que guar-
Una altra: Encorna, en el terme de Borèn (ibid.) daven el Pas de la Casa contra les incursions dels ho-

(xxxvii, 92.4). mes del Vescomte de Foix; amb tor forma dialectal 
L'Encorna, partida del terme d'Unarre (Pallars So- de torre (E.T.C. 11, 8-9). 

birà) prop del barrane de Curols i més amunt de 
Cerbi; o Encornes, de la Ribera de Cerbi (xx, 181, 
183). Les ENCARNELLES 

Formats amb coma 'vallet'. 
Partida del terme de Crevillent (Baix Vinalopó) 

ENGARRA, NL antic prop de la Tet, aigua amunt (xxxix, 146.14). 
de Serdinyà (Confient), segons P. Vidal, Guide des 55 Dissimilai de l'àrab al-qarnella. Però veg. ape. a 
Pyr. Or. (p. 335): Tut d'Engarra, prop de Canavelles. l'art. Canari. 

Relacionar amb el cognom Algarra no convé si ve 
de l'àr. garr 'ser blanc, brillar de lluny' (veg. s. v.). Encelles, V. En- aglutinat 
Més aviat de garra 'baix de la cama' (DECat iv, 380b-
382). 60 


