
Do e PANXÓN, ou alomenos que a designación única reverta no be-
neficio do concello, chamándolle pRAIA DE NIGRÁN. É o xusto.

unha última mirada nostálxica ó fermoso areal, fainos decatar da
presencia dunha rochiña solitaria, o SINAL - non pesará máis de cin-
cocentos quilos - protexida por un manto tupido de cativos mexillóns
chantada no borde mesmo da franxa máis húmi da da praia, a pouco
máis de 300 metros do porto pesqueiro de panxón . É a ú,nica rocha vi-
sible nos 2.500 m.lineais da popularmente chamada pRAiA A¡¿ÉRICA,
que ten como misión servir de fito lindeiro ou sinal dos barrios de cA-
NIDO e de GAIFAR do que se conta, e así o reco[e Frei Martín Sar-
miento no "Viaje a Galicia de 1745", que fora en tempos cidade:

" En Panxón ! en el país se d.ice qwe hacia el arenal cle panjón ba-
bía antiguarnente una ciud,ad llamad.a GAYFAR (sic) y que se había
anuinado".

Moitos de nós añoramos non só a lexendaria e hipotética ciclade,
senón as DUNAS DE GAIFAR que, como as de samil, foron cubertas e
lousadas "por ben do turismo".

Estamos no concello de NIGIúN, (parece como se nos esquecese-
mos), nome propio este coa marca cIástca de antropónimo de base la-
tina ou de estructura latinizada en -ANI indicadora de posesión. Esta
clase de topónimos supoñen a síntese dun vILLA ou FUNDUS + o
NOME PERSOAL EN XENITIVO: (Villa) NIGRANI (derivado de NIGER
"o negro") > NIGRÁN.

Se ben é verdade que o nome de persoa 6 pasar a nome de lugar
fai esmoreceJa importancia do significado deste, por canto o seu valor
etimolóxico resulta irrelevante cara 6 obxecto así nomeado, tamén é
certo que tódolos nomes propios de persoa significan algo, feito este
que non hai por que desaproveitar desde o meu punto de vista, xa
que nos comunica aquel contido celular que tivo interese para confor-
mar onomásticas persoais.

Na Roma clásica, era moi usual o cognomen ou alcume de NIGER
para indica-la coloración moi escura ou o carácter sinistro dun in-
dividuo.

Antonio Marcote, que sabe coma min que NIGRÁN arrinca dun ad-
xectivo cualificativo latino NIGER, NIGRA, NIGRUM ,,negro,,, coménta_
nos que nalgún sitio escoitou que o nome lle viña das augas negras do
mar costeiro ou dalgún tramo do Río Miñor, probablemente da Foz.
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-Lémbrouos, ínteruén, que existe un MAR NEGR}, o pol{To EuxI-
IVo d.os gregos, mar comprendido entre a antiga LI.R.s.s.,Turquía, Bul-
garia e Rumania, e uarios nio wacno en América e o nÍo NIGER na
Á"frica occidental.¡un pouco d.e historia non uos ben mal !... E por tei-
lnar un chisco mais no tema, ¿por que non uai poder referirse a colora-
ción do tetreo, á terra negra?.

-l,lon pretendo, respondille, facer ualeJa miña postura etimolóxica
por antollo, senón en base a uns feitos de lingua repetidos. A presencia
moi notable d.e nomes cle lugar remat(idos en -ÁN e -Áxs na nos6t cotnu-
nidade autónoma e noutras ueciñas, e nalgúns rematad.os en -Áo de
Pol'tugal son os móbiles que leuan a interpretalo como un antropónimo
oLt nonl'e de persoa, clono d.estas terras ou d.algwn anaco d,as mesmas.

VeIaí unha cafiva mostra: SANTADRÁN < (villa) SANCTI ADRIANI;
MOURENTÁN <(ViIlA) MOURENTANI (OriXiNAriO dC MAURENTUS ("
CSIC dC MAURIJS); GOIÁN <ViI1A GAUDITANI (dCriVAdO CStC dC GAU.
DIUM "ledicia"); COVIÁN; MAGADÁN; BASTIÁN; GUIMARÁN; GUI_
MERÁNS; SANXIÁN; SABUXÁN; BARLTXÁN; GoIÁNS; NnGRÁNS (este
no concello de Arbo, de formación máis recente que NIGRÁN);
FRoIúo< (villa) FROILANI en Valenga do Minho.

Cadramos enteiramente Antonio e máis eu na orixe latina clo temo e
no significado de "negro" que enceffa o topónimo. Non estamos de acor-
do sen embargo na aplicación da cor. De calquera xeito, este adxectivo
atópase como calificativo de terras de labranza, ben entendido que con
distintas sufixacións. Así temos rexistrado en Guitiriz, Lugo, AS NEGRA-
DAS que é a simplificación de (TERRAS) NIGRATAS "teffas de cor negra,,;
AS NIGRELAS, no concello de Maún, de forma máis próxima álatina,vén
responder a (TERRAS) NIGRELLAS "veigas ou hortas que se caracterizan
por teJa cor negra e fértil "; NEGREIRA < (TERRA) NIGRARIA ,,teras de
profunda cor negra"; NEGRAL en Noia < (TERRA) NIGRALIS; NEGRELOS
enPasforiza, Lugo; NEGREIRIñOS en Silleda, ponrevedra.

A forma NEGRELLE, que designa varios lugares da provincia de
ourense, amosa tamén características propias dun antropónimo con
sufixación xenitiva, orixinaria dun NEGRELLI, como RESILLE procede
dun RECILLII; CARTELLE dun CARITELLI (< CARiTUS), e BARONCE_
LLE de BARONCELLI.

Afastarse na nosa viaxe lingüistica da fermosa vila de pAND(óN sen
antes visita-lo Templo votivo Internacional do Mar do arquitecto porri-


