
MEND ANYA, MEND ANA 

ment essent extraordinari que els noms pallaresos me mena 'minerai'; però encara que un pogués pensar 
d'aquesta nissaga terminin en vocal accentuada. en un compost amb uri 'vila' § 587, resten obscuritats 

Per això reparava més que en aquesta rodalia n'hi ben greus. perqué la -o fora xocant, inexplicable (no 
ha uns quants que semblen manlleus de NPP ultra- s'ha aclarit bé algun cas on sembla afegida: § 471). 
pirenaics: Sauri\ llogaret un poc més important, també 5 De manera que l'il lustre amie ja concloïa decla-
agregat a Llessui, provinent de la forma llemosina- rant-ho d'origen dubtós; no oblidem que els seus 
saintongeoise Saveri (NP germ. sabi-r ik) amb pér- Apell. foren una obra juvenil, i no sé que en cap de 
dua de la -k, com en francés. De Mallolis, un poc les obres madures en torni a parlar. En tot cas aques-
més NE., hem vist un parentiu occità antic, en l'art. ta terminado -rio, tampoc es prestaría a explicar el 
supra. En el mateix capbreu de 1645, apareix diver- io nom pallarès, car una tal base pre-romana, si acàs, 
ses vegades un cognom Meretench, com arrelat a hauria donat -on o -oir, puix que el nostre paleo-
Rialb (f® 33r.i ja abans): evidentment manllevat del base fou cosa de temps arcaics; i subjecta, per tant a 
fr. Maritain < Maristain (cat. Maristany). l'evolució fonètica catalana. 

Tot plegat semblava induir a la sospita que aquí La meva conclusió és que deu ser a la inversa: 
hi havia hagut una entrada, en massa més o menys 15 també el base Menaurio serà manlleu del îvMaunouri 
copiosa, de repobladors francesos. No sabem segur o d'una forma femenina, agasconada, Maunorio, 
quan seria: potser en relació amb els réfugiais albi- adaptada ais adj. occitans en -iu, -i(v)o. Hi pogué 
gesos, que hi dugueren dur el nom de Vilamurete. influir un be. minauri o minouri «cubierto de 
(V. infra art. Mur)\ o per contagi amb els barons de castañas» (adj., prédicat de la terra) (Azkue), que 
Foix, que posseïren Castellbò; o ja abans, quan el 20 sembla format amb el base min 'gra'. 
comtat de Pallars era subordinai al marquesat de Pura construcció i massa aventurada, seria imagi-
Tolosa. nar que del base muño 'turó' es pogués formar un 

Però en conjunt, ja basten aquests fets per donar cpt. muno-uri 'aigua del turó', al qual caldria encara 
gran versemblança a un manlleu del NP francés afegir l'ibèric -òi perqué arribés a Menouri, passant 
Maunouri; és sabuda l'extensió gran d'aquest cog- 25 per *Munouruí\ massa supòsits excepcionals; i tam-
nom (recordem un deis generáis francesos, de gran poc Menauríés cap riuet ni aigua; i no es troba cap 
paper en la guerra 1914-18 i després) etc. Es devia exemple en la documentació del nostre nom, en els 
tractar d'un sobrenom originari, o malnom, amb el SS xvi-xvi i, en qué termini en -rui. 
sentit bàsic de 'mal educai', 'malaltís', = fr. normal 
mal nourri, o una acc. figurada derivada d'aquesta. 30 Mencui, V. Mentui 

En tenim segura documentació des d'antic, tant 
en el Nord com en el Sud de França: «deux branches 
cadettes des Reyner (Hte.Marne) avaient pour MENDANYA, o MENDANA 
surnoms Mal nourri 'mal élevé' ou mieux 'affamé': 
cf. Gagnonceau (lorrain gagnon 'mâtin')» escrivi el 35 Nom de diversos llocs lleidatans, valencians i 
millor antroponomista francés, Paul Lebel (Les Noms mallorquins. 
de Personne Français, p. 125); potser per designar Els ajuntem amb noms castellans i portuguesos: 
senyors rapissers? Alvaro de Mendaña que féu el célebre viatge trans-

La corresponent forma femenina, la trobem a l'Ait oceànic de 1595, i deixà memòries escrites; sovint cita-
Llenguadoc: Malnouiride, lieu-dit, te. d'Arzens, en 40 des pel Glossaire Nautique de Jal, p. ex. s.v. refriega. 
el cQ de Montreal, que ja es documenta Malnoirida I Francisco de Mendanha, autor d'un Livro de Cifraria 
l'any 1253 (Sabarthès, Di.To, Aude). portugués poc posterior al S. xiv (RFExxiii, 560). 

L'evolució fonètica és clara: Maunori > Manovri Í) Mendanya, pda. rural a Les Garrigues, te. 
amb metàtesi (cf. la variant Bra- amb a, de 1518), i Castelldans, que Mn. J. Segura troba escrita en les 
la e per una contaminació catalana {menar...). Tarn- 45 formes Amendanya, Mendanya i Mandanya (Mise, 
bé és possible que en entrar en el Pallars s'hi barre- Folklórica Arabía, p. 150). 
gés la forma neuri, que és la que revesteix el 11. 2) Serra de Mendanyes en el te. de Montserrat 
n u t r i r e en gaseó (PVArGc.). d'Alcalá (xxx, 149-24). 

Cert que hi ha un NP base que ens seduïa cap a la 3) Mendanes, Mas de te. Cabanes de l'Arc (xxix, 
possibilitat d'un parentiu pre-romà, per la impressi- 50 126.14). 
onant semblança fònica: el cognom Meaurio, del qual 4) Can Mendana o Sa Rápita, malí., te. Campos 
Mitxelena dona variants Menaurio i fins Miñaur. Com (xli, 99-9). 
que la -N- intervocàlica es perd en els dialectes bas- La variant primitiva seria per a tot això del tipus 
cos, aqueixa triple variant semblava conduir a una Aven-danya -dana, amb la -b- nasalitzada per assi-
base comuna Menaurio, i Mitxelena (Apell.% 437) 55 milació a la -n- següent. Hi ha també un cogn. caste-
suggeria que podia contenir el romanisme o celtis- Uà conegut (5) Avendano-. Diego de Avendano, a. 


