
C A I M A R I 

En fi no descartem del tot una tercera possibilitat: que sigui una va-
riant mossarab de 'canemars', col-lecdu del 11. CANNXBIS amb sincope de la 
vocal medial i vocalitzacio de la -N-; perd per explicar la -i- caldria una for-
ma amb -ny-, com canyom, i aixo no es possible en mossarab, on NN no pot 
donar sino n. 

Pot ser antiga la variant kaumart que AMAlcover dona com a propia 
d'alguns vulgarment a Manacor (BDLC, iv, 234); u que pot resultar de 
vocalitzacio diferent d'una consonant, confirma el caracter secundari de la i: 
totes dues resultarien de r o i tant podrien venir (amb dissimilacio) de 
l a n d e G R A M I N A L E S c o m d e l a s d e C H A S M A . 

-CALAF, Bini- (Alaior, Men. 11, e-10) 
Nom d'una antiga alquería que ha originat una série de topônims: BÍ-

nicalaf Vell, B. Nou, Talaia de B., Enderrossall de B., es Maresos de B., 
Casolans de B. i Torre de B. 

Joan Ramis 5 cita Rafal de Benicalaff, doc. l'any 1287. Rosselló Vaquer 6 

cita del segle X I I I a Mallorca, l'alqueria Benicalaf ; i un rafal Benicaraf dels 
anys 1287 i 1343. 7 

Hi ha evident identitat amb el nom de la vila de Calaf, a la Segarra, i 
també hi ha un Calaf en el Baix Maestrat (t. de Vilanova d'Alcolea). Al cap-
davall també pot ser que Calaf i (Ferreries, 6, d-7) no vingui de qâl°a Yâhya 
com es diu a la cédula corresponent, sino del gentilici àrab vulgar de Calaf. 
D'altra banda té l'aire d'un dérivât mossàrab el nom d'El Calafutx (t. de 
Pinos de Monôver). I la vila de Calafell, del Baix Penedès. 

Que hi ha un nom de persona aràbic Hálaf és ben segur (veg. els tes-
timonis beduïns que en dona Hess v. Wyss 21) i d'aquest i d'altres de la 
mateixa arrel Gouv. Gen. Alg., 221 a, 218. Que d'aqui vingui el nom de la 
grossa i antiga vila de Segarra no ho és tant (encara que el trasllat d'accent 
no faci escrúpol, i la regla que h dona /- més aviat que c-, admeti excepcions, 
més aviat tardanes) ara que sabem que hi havia / en sorotàptic. De tota 
manera és probable que el nom menorqui vingui de l'àrab, car llavors la c-
sempre es podria justificar per influència del Calaf del Principat. Tanmateix 
será bo no ignorar l'existència del nom menorqui (de relatiu valor) en la 
qüestió etimológica del de Segarra. 
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