
BENEIXAMA 

romàniques; i cf. bidentare 'traballar amb bidens, en DOC. ANT. Ja figura sovint en el Re pi.: Benixama 
glossaris' etc. Almenys de tridens 'de très puntes', i en una donació de Bocairent (p. 394); Benixamar ca-
del seu plural t r ident ia hi ha molta descendència ro- ses i terres prop de la torre de Negret (340, 491), i a 
mànica: cat. triença 'espècie de forca de très puntes', la p. 491, on Chabàs entén que és un lloc de cap a 
documentât en el Ross, des del S. xiv, i avui molt viu 5 la vali d'Aibaida (de la quai és continuació la de Be-
a Urgell etc.: justament amb dérivât triençar a Menàr- neixama); un Benexamar citât a la p. 475, i no localit-
gues, que és ben prop de Bença (DECat m , 66.15, zat, potser ja n oés el nostre (cf. noms com Benaxar, 
vin, 785<zl9, 12 ss.). supra), però la Torre de Negret havia estât un vt. de-

L'aplicació al terreny es pot justificar vàriament, en pendent de Beneixama (en ruïnes, SSiv. avui, i ja en 
particular per designar una bifurcació de camins, com- io temps d'Escolano); SSiv. (p. 101) cita doc. de 1255 re-
parant-ne els dos braços als dos pollegons del bidens. latiu a Benixamen i Almizra-, 1258: Benixamen te. 
Bença ha de ser molt prop del lloc on el carni de La d'Almizra (MtzJFdo. i, 154); 1276: Benixama (J. G. M. 
Sentiu s'esbrancava del veli carni ral d'Artesa a Ba- en Y A.C. A., reg. 19, f° 16); i SSiv. cita del mateix 
laguer. any un doc. d'aquest lloc, que el situa «prope Almi-

Per estar segurs d'aquesta etimologia convindria ve-15 seranum»; 1459: «vali de Benexama» en un doc. de 
rificar la lliçô Beença amb dues ee en els dos textos 1459 que llegeixo (1963) a l'arxiu de Biar (xxxvi, 
on l'hem vista (justament queda algun dubte en la 5.24). La cita de l'any 1255 és del tribut que Jaume I 
de 1295-99) i ara no pue verificar ni aquesta ni la que imposa per valor de 500 sous, conjuntament a Benixa 
he copiât de 1313. men i Almizra (El Arch. i, 248). 

Si una (o totes dues) fallés, la nostra conjectura 20 Segons EEMCA (m, 272) se li atorgà fur de Valèn-
trontollaria. Es dona el cas que hi ha altra etimologia eia l'a. 1280, i segons Mtz.Fdo. figura junt amb Almiz-
ben sostenible: lligar-ho amb el NP germànic Benzo ra en un doc. de 1261, però la grafia -/- (Benejama) 
que va ser usuai a Cat.: un Benzo signa a Terrassa un amb què s'ha imprès en aquests dos textos, no és més 
doc. de 1002 (BABL vii, 396). Es tracta d'un dels que un cas de l'escandalós i abusiu canvi que els pu-
nombrosissims hipocoristics en -zo, -za, que es for-25 blicadors toleraven als impressors. Diu SSiv. que sem-
maren en les llengiies germaniques antigues, gòtic so- pre hi hagué cristians des de la Conquesta (potser no-
bretot, com Wiiiza, Engilza, Egiza etc.; junt amb la més fundant-se en la pica baptismal que el bisbe hi 
forma -za hi havia -zo (sigili com a femeni gòtic, o com féu posar en el castell a. 1341); que el 1448 el rei li 
a masculi en fràncic): trobem p. ex. Orizo en Fôrst. atorgà valuoses distincions, i que el 1574 fou anexada 
(210) i documentât a Cat. a. 993 (Aebischer, Onom. 30 l'església a la de Biar, i segregada amb parròquia prò-
Cai., § 3); i jo tinc nota junt amb Ilizo Iliza; aques- pia el 1576. 
ta -z- ha restât de vegades sorda en noms catalans (cf. Benixamen taxat per 500 sous per Jaume I, a. 1255 
Guixà); com a primer component consta ben- en bas- (El Arch. 1, 248). Però és notable que Beneixama no 
tants noms (24 en Fôrst., 34) més altres si hi sumem figuri en els censos del S. xvi, ni en el de 1609 ni en 
Bain-, Ban-, Band-, Bin-, que fàcilment s'hi compii- 3 5 l'avaluació governativa de c. 1600. 
quen. També, doncs, atenguem a aquesta possibilitat ETIM. Tothom ha vist que ve de l'àrab. Que Oli-
etimològica, mentre no puguem comprovar més piena- ver-Asin (86) digui que ve de l'àr. b'àni gamóPa «nom-
ment la ee doble en les dues o més mencions me- bre de familia» només prova la cinica ignorància de 
dievals. la llengua del pais en què viu aquest erudit, perquè 

Si bé ho recordo, entre els dérivais de band- (amb 4 0 fins sembla que no sap que x i ; son fonemes inconfu-
-IN, cf. Fôrst. 1139 i Aeb., S 2) és conegut un banden. sibles, i no sols en àrab i en català sino en totes les 
Hi ha una pda. Bendina (entre Lloret-Tossa) que deu llengiies hispàniques, àdhuc en el cast, anterior al 
venir d'aquest nom i que es repeteix en el nom del S. xvii; també és xocant, però, que AlcM ho repro-
«ruisseau Bendine» te. Mayreville c° Belpech.: Sa- dueixi sense récusa. 
barthès, Di. Top. Aude. Amb Bentinell (Vilamarxant) 45 Que vingui d'un NP és versemblant. No hi ha ob-
no sembla enllaçable. jecció ferma contra el supòsit que és d'un nom de 

l'arrel ï-h-m "ser gras' o 'greixós, polpós', pertanyent 
Bendina, apèndix a. Bença Bendinat (Mail.), V. a l'àrab general, a l'hispànic etc.: Sahm, saham «pin-

vol 1, 125-126 Bendix, V. Bèlgida Bendrîs, V. Be- guedo» (RMa 523, 422.2f) «gordura, por grassa», 
nadressa Bene, V. Bien(s) Beneito, V. Benet 50 «grassa de lo cevado» PAlc; també és popular l'ad-

jectiu sâhmt «graisseux» (Boqtor), «pulpeux» en Ibn 
Al-Baitar (Dozy, Suppl. 1, 782); i prenent sentit de 

BENEIXAMA color: «turquesado» (PAlc, 417,5); aquest adjectiu 
en efecte, s'ha usât com a NP: Sahmì a Algèria (GG 

Poble vora el Vinalopó, entre Ontinyent i Biar. 55 Alg.). En els adjectius en -î que segons la norma clàs-
PRON. MOD.: benïsâma, a Alcoi, Albaida etc., sica s'accentuaven en la final, l'accent solia recular en 

1935, J. G. M. i Barnils (Mundart von Alacant)-, id. a parlar vulgar a la siHaba anterior quan aquesta era 
Ontinyent i Fontanars 1963 (xxxii, 113.11, 122.10, llarga o tancada.1 

11). Benixama (MGadea, T. del Xè 11, 66; Amades, L'ètimon de Beneixama degué ser, per tant, B'àni-
Geogr. Pop., 93). 60 o (I)ben âs-Sahmi 'fill(s) del Gras'. El résultat Beni-


