
NEGRE 

cat a un individu o un Hoc on serien centenars els Masc. 7i36; XL, 75.10). 
ofegats: el torrent o el pastor barroer «en nega cents». DERIVAIS 
J.F.C. NEGRALS, poblé del Marquesat de Dénia (avui agre. 

al mun. de Sanet. És a uns 14 k. terra endins de Dénia, 
Negó, Torre de V. Énec 5 a més de mig camí de Pego, i a uns 6 de la costa , al 

peu de la serra de Segàrria. S.Guarner (Nomencl1966, 
p. 18.5) en diu Sanet i els Negrals. Vaig fer enq. l'a. 

NEGOU 1963 a Sanet (xxxiv, 112-4), però no tinc nota de com 
construeixen (amb article o sense) el nom d'aquest 

Nom de lloc menor a l'Alt Pallars, del qual només io poblé. En parlen Cavanilles (n, 211) (llavors només 20 
tinc informació deficient, per una llista escrita, de veíns), Escolano (Déc. II, 58, 59), Figueres P. 0GGRV, 
partides de Montardit, poblet a la Solana, agre, a 849-51), Mateu LL. (País Val. 107), i el P. Chabàs (El 
Enviny, damunt Sort. Si hagués estât error de còpia Arch. iv, 232 b etc.), amb bones descripcions i altres 
per Negon, no dubtaríem de veure-hi un dérivât del noticies. Tots ells construint-ho sense article. 
NP Énec, Enecon- (V. els nostres arts. Torre de Negó 15 MENCIONSANT. Ja figura en el Rept. com una al-
i Comanegons etc. a l'art. Visarracons); però es veu quería de Segàrria, en formes Negran i Nagral (ed. 
que no era errada perqué, interrogai Joan Lluís Pali. Bof., pp. 332 i 471 i de nou a la p. 468 (citat aquí junt 
(que era fili de Llarvent; el llogaret immédiat), decía- amb Ràfol, que segurament es refereix al poblé ac-
rà: «sí: és a la solana de Llarvent». tuai Ràfol d'Almúnia, situât uns 4 o 5 k. més a PO.) 

Admés que així sigui, es pot creure que vingui 20 1544 en un doc. del Papa Paulus expedit l'a. 1544, 
d'unNP *Egoau, provinent d'un NP germ., suposant amb ocasió d'una visita feta a Dénia i pubi, per 
que s'hi hagui aglutinat la n de la preposició locati- Chabàs, es confirmen a l'església de Dénia delmes, 
va, com en Nerill, Nagol, Nambet, amb una aglutina- primícies etc. entre altres pobles, de «--- Sagra et 
ció com la d Encamp, Empalomar etc., però escap- Negrals ac Saneta» CSanet') (El Arch. 11, 342). 
çant-hi la e- inicial, com la d'En-erill, Enagual i els 25 SSiv. (313): quant a església, era de Dénia, fins 
altres aplegats vol. iv, 83¿61 i 42 ss. Aquí un nom que en el S. xvi, erigit El Ràfol d'Almúnia en rectoría 
com EUUALD (O EUDALD), d'on vénen Sant Ou i Puig- de moriscos, fou assignat a aquest, amb 18 cases de 
Ou; amb una contracció del grup -oau com en aquests «cristians nous». En efecte figura en els censos de 
noms o en Morou (art. supra) de MEROALD. moriscos de 1562, 1572 i 1602, respectivament amb 

30 8, 7 i 10 focs (Lapeyre, p. 45); i el de 1609, amb el 
Negrals, V. Negre nom acastellanat Negrales, li n'atribueix 12, depen-

dents de la comanda de Santiago (Reglà, p. 119). 
Havent quedat despoblat per Pexpulsió, el seu 

NEGRE amb les seves variants, deriváis i compostos senyor atorgà una llarga i circumstanciada carta de 
35 població, el mateix any 1611, a uns veías de Pego: 

Bastará enumerar sumàriament uns quants com- «Jacobus Pascual civis Olive, in meo loco de Ap-
postosi grals---» molt detallada, llarga i instructiva, p. p. el 

Coli Negre. PPujol, nQ 225, el dona com una antiga Pare Chabàs (El Arch. iv, 388ss) (també per Lz. Vargas 
parroquia, anomenada anteriorment Monte Nigro, en 1, 126). 
l'Acta C.SdUrg. de 839, que havia de ser entre l'Alt 40 Gràcies al text de la carta, veiem els conreus que 
Berguedà i el Ripollès, enumerada entre Palmerola i es donaven en aquella terra, i que el bon ciutadà 
St. J. de Frontanyà. d'Oliva (uns 15 k. NO. de Negrals), sabia que podri-

Balma Negra (St. J. de Frontanyà, XXVII, 136.10). en rendir-hi més. Dona molta importància al conreu 
Cova Negra (Biar. xxxvi, 1.4). dels «cuchs de seda i de Pametla», establint la condi-

Barranc Negre (Cabanes de l'Are, xxix, 126, 10). 45 ció que cada any havien de piantar una morera i un 
Font Negra: sengles a Vallmanya de Canigó, a Sal- ametler (p. 390a) (també Cavanilles pondera aques-

des, a Castell d'Alareny i a Espot. tes dues collites a Sagra i Negrals etc.); i en mana 
Pic Negre dEnvalira, en el trifini entre Andorra, «tenir en conreu els fruyts de garrofa, figa — » (391a). 

Campcardós i vali de La Llosa. —Pico Negre a les Terra fértil, dones, com ho sol ser la t e r r a n e -
Valls de Segó (xxx, 12.3).— Serrât Negre a la Serra 50 g r a . 
d'Ensija (límit Saldes-Vallcebre). ETIM. En conseqüéncia donem per segur que es 

Port Negre, entre Bescaran i la Coma de Claró tracta d'un dérivât mossàrab Negrale 'estesa de terra 
(Anyós, Valls d Andorra)-, un altre a Aós (xxxvn, i de país de color negros'; formació paral lela ais 
168.6). —La Portella Negra, i la Portella Blanca, al comuns NLL Rojals, Albars, Blancalls, Verdeguers, 
peu S. del Pic Negre d'Envalira. 55 Els Pardos i ais antònims Ciar ells, ( Ciar et CLARËTUM ) , 

Punta Negra, a la costa d'Alcúdia (m. Despuig, Claror etc. 


