
ALADINS 

quan disposera de pocs details i de tan poca base com- és el del Barrane dels Algadins, entre Alginet i Alge-
parativa. mesi (xxxi, 124.6, 51.2), immortalitzat pel bell cap de 

El P. Fita, el 1903, en un article del Bol. R. Acad. brot literari de Llorente. N'he suggerii una etimologia 
de la Hist, (XLII , 458) sobre la Bna. comtal, va parlar romànica en el vol. I , 106.3f., perquè no li sabia veure 
de «los muros y torres de Madins situados entre el cas- 5 cap enllaç aràbic, però ja amb fort dubte; i ara m'in-
tillo del Regomir y la torre Ventosa», segons un doc. clinaria a negar-Ia no sols perquè aci li'n podem sug-
de 1032; altres hi han llegit una variant en -zins, amb gerir un, sino perquè dels descendents mossàrabs com-
una -z- que pot ser exacta.1 CCandi ho trobava encara provats de CATINUS (Cat't etc.) l'aparten la -à-, la -c- i 
en un de 1101; i en algun altre, proveït d'article, Els l'araboide Al--, d'altra banda està provat que si bé el 
Madins, i situant-ho cap a les mur ailes de Llevant, i 10 cain aràbic en general s'esvaeix sense deixar rastre, en 
afegint-hi cita d'un de 1096 «--- infra muros civitatis els arabismes romànics, en alguns hi apareix en figura 
Barchinone, ad ipsos Madins» (Misc. Hi. Cat. i, pà- de g (Steiger, Contr. § 35, pp. 283, 288, 277). Si aques-
gina 190). El fet de dur article indueix a suposar un ta etimologia à'Algadins fos segura, això reforçaria en-
an tic apeHatiu; sigui cat. o no, però de llengua no ex- cara la ptobabilitat de la etimologia al-cAzîm en els al-
tingida de gaire. Tanmateix no s'albira cap enllaç ro-15 très dos noms per més que també hi hagi cain en l'al-
mànic (ni tan sols apeHant a concebibles dissims.), ni ternativa (c). 
cap base lexical per pensar en àneda, -nec, ni en anar. Tot amb tot, sembla que tenim raons de pes per re-
Quant a l'àrab, ni la inicial Al- ni el trivial record de comanar l'etimologia aràbiga que hem proposât amb 
les 1001 Nits ni el judici «aràbic» de CCandi, p. 225 preferèneia; l'alternativa (b) no té cain susceptible de 
(sempre frivol en etimologia), no contrapesen la incre- 20 passar a (g); la {a) manca de base topo-semàntica; i la 
dulitat que provoca el fet de ser a Barcelona. (e) opera amb mots aràbics de forma poc coincident 

Només ho compensa la reaparició d'uns quants amb la nostra i que no ens consten en l'àrab hispànic 
noms semblants en terres de fort adstrat aràbic.2 So- ni magrebi. D'altra banda el dels Algadins coincideix 
bretot cal pendre com a indici bastant ferm el nom amb el de Maoàmx eti el fet de ser un barrane, i en 
d'un Barranc dels Mains, a Monòver, afrontat amb Sa- 25 tots dos, grm i famâs barrane, al quai convé el sentit 
linas, on degué haver-hi l'emmudiment alacanti de tota de cazîm; i «mb <1 <fc Barcelona, també: car essent 
-d- entre vocals. uns baluardi, assfa «seservació del nom que els hau-

Llavors, pensant que Bna. havia estât ocupada i for- rien donat ek matm b i degueren ser forts i grans ba-
tificada pels moros durant prop d'un segle, i que en luards. Quatìt a «joefi» barrancs fora ben concebible 
aquella primera data de 1032 no feia gaire més de tren- 30 que ja en àra® «s <Hgsés al-handaq al-cAzîm 'el barranc 
ta anys que, havent-hi recaigut, fou rescatada pels nos- gran', car no posila set fe t i t l'un ni l'altre, vist que un 
très, trobem ja probable que hi pogués haver a les mu- d'ells marca e! Ifafflk eat te Monòver i la població sem-
ralles algun forti que fos batejat amb un nom d'ells, pre castellana *§e Safin**; ni el del poeta, on aquest 
com a ròssec d'aquells setges i aquells sarraïns; per troba tanta cesa i ts® bella per descriure; després, el 
més que el parer de CCandi que Almansor i els seus 35 genèric bandat? seria sabatituït pel cat. barranc que el 
assaltaren Bna. per aquelles torres no el recolza en tradueix. I essali gmas barrancs i gran baluard, seria 
dades positives (si de cas fora que ells sili fortifica- pluralitzat en català, «Hudint a parceHacions o multi-
rien). pies reductes refarçadots.* 

Si volem res segur ens haurem d'acontentar amb En fi hi haguê eacara tab altre testimoni de -aladî a 
aquesta versemblança, no recolzada en un enllàç eti- 40 la toponimia vakadam «pie acaba de confirmar l'eti-
mològic ferm; car la forma del nom, donat el ven- mologia aràbiga prrferibk;: Borgaladi figura com a 
tall tan ampli de possibilitats que deixa obert el joc nom d'una torre i no faort en el te. de València en el 
de consonants dentals d'aquella llengua, permet mas- Rept., p. 208: c sigui probablement al-burg-al-Gazîm 
sa pistes. El fet de dur article i ser plurals tant el nom 'la torre gran'. 
Valencia com el barceloni, més aviat dissuadeix de cer- 45 1 No sabem si €S tracts del mateix doc. en què es 
car-hi un antropònim, i sembla induir a un substantiu funda el P. Fit« o es tracta d'un altre, si bé d'any 
0 adj. substantivat i proveït de l'article àr. al-: llavors igual, 1032; lTisp. Ssgi. del P. Flórez (XXTX) hi Ile-
pensem en primer Hoc en l'adj. cazîm 'gran', com sigui geix «locum quo» cBoffit Maizinos»; en el Liber 
que en hispanoàrab el z es confonia del tot amb d,3 Antiq. S. Bare., despolkt pel P. Mas més clarament 
1 tenim proves que la -m sonava -« en el vulgar dels 50 alterat «locum <3. d. Méxmus». Si aquesta -z- té 
moriscos, valencians i andalusos,4 com en castella. De aires de ser legi®s% mob. menys la -(a)i-, car ens 
M-cAzïm 'el gran' sortiria, doncs, en plural el nom fiem més de bons gakôgwiis com Fita i CCandi que 
d'uns baluards: en plural Els Madins, o d'uns dels clergues de qoê m s m l e n Flórez i Mas en llurs 
barrancs Ma(d)ins 'els barrancs grans, el gros bar- còpies. Més détail» i cOttfsttures sobre el lloc, en 
rane'. » CCandi, GGC, Ci. de h*., pp. 170, 211, 225, 298 

Per desgràcia ens impedeix sentir-nos segurs, el fet i n. 275. La situacM de lm Torre Ventosa que pren 
que hi hagi en àrab tantes altres obertures possibles, corpi a base CCand: é& s^iectural: només aproxima-
i en part no pas rebuscades. Que més valdria aconten- da, com reconeix e l S3M£Sx en el «plan de Bna. en 
tar-nos enumerant-les concisament en nota.5 el S. xi», pp. 296-Tv—* Aladî, però, que cita 

Un altre NL valencià que podriem pensar, a lligar-hi ô McM com «poblat *<ÉMHT'ìieii» de Lleida» és d'una 


