
CALAF 

bari/Adruhari (Fòrstemann, Altd. Namenbuch i , 84; 
Aebischer, Onom., 28); aixi Casâle-Adroari i > Ca-
zaladroáir > Caaladroéir > Caladroer. Ph. R. 

CALAF 

Cabdal vila de Segarra, ja próxima al limit d'Anoia. 
PRON. MOD.-, kalâf 1920, oït a Freixenet i Sta. 

Coloma de Queralt (Casac.); ho he oït igual a tots els io 
pobles veïns, i allí i a Bna. des de jove. Gentilici: 
Calafins, 1931, a St. Pesselaç; igual a YALCat. 

Primer apareix a. 1015 com nom d'un puig, que 
dévia ser prop de la vila coneguda, i d'un castell pro-
jectat allí mateix. El bisbe Borrell de Vie dona al sa-15 
cerdot Guillem Sismon els «pugios Kalafum, Kalafe-
llum i Ferraría», que afronten per l'E. amb La Llavine-
ra (Lavinaria), situât 4 k. E. de Calaf, i amb Boixadós 
i La Manresana (poc mes enllà); perqué hi faci fortifi-
cado «in ultimarum marchiarum finibus» i ho conreï 20 
(Font Rius, C. d. p., § 12), és a dir que havent poc 
abans estât deslliurat deis moros, aquests encara hi 
serien a la vora. 

MENCIONS ANT.: 1040, Calaph (Monsalv. xx, 
104; 1078 Sti. Iacobi de Calaf, en un doc. que lie- 25 
geixo a l'Arx. de Solsona; 1078, Calaf (Ripoll Vila-
major, IV, 1); 1088 «infra te. de Calaf --- castrum 
Calaf --- afr. austr, Castro Sti. Guilelmi» [Sant Guim], 
en un altre doc. de Solsona; 1088 Calaf (CCandi, Mi. 
Hi. Cat. 11, 6); 1113 Calaph {Cart. St. Cugat m , 23); 30 
1164 id. (Kehr, Papsturk., p. 342); 1196, Calaf, ibid. 
572; Calaf, -aph, en les llistes de parrôquies vigatanes 
p. p. Pladevall, número 218; 1321, Calaff (BABL v, 
12); id. 1359 (C0D0ACA x i i , 54). 
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És un nom que es repeteix igual, o amb variants, 
que sera bo començar tenint en compte. En rigor els 
següents podrien ser succedanis del nostre NL, perô 
mes aviat crec que seran repeticions del mateix arabis-
me de Calaf: a Vilanova d'Alcolea (xxxvin, 171.14). 4 0 

Mas d'en Calaf, veïnat del te. de Montferri ( x l v i , 35. 
33, d'on secundar!, Cal Mas-d'en-Calaf a Vila-rodona 
x l v i , 31.18). «Un quarto al Pont d'En Calaf» en el 
Llibre de Values de 1398 de CastPna.; fins en aquest, 
i majoraient en el de Montferri, la partícula En pot 4 5 

ser interpolació moderna. Pot ser també arabisme di-
recte el cognom Calaf a Malí., ja antic i arrelat, p. ex. 
Gaspar Calaf, poeta, defensor del luHisme i conseller 
dels mercaders; V. les obres, ja a. 1500, en JMBover, 
BiEscr. Bal., § 194. Un Raimundus de Calaf habita a 50 
l'Albagés a. 1226 (Font i Rius, § 250). 

És important la presèneia en el Rept. d'Eivissa: 
«Montem q. dicitur géble-Alchalaf», lín. 25, cap a la 
part Nord del limit entre Portmany i Beniçàmid; no 
sembla que se'n pugui separar el duna alquería «Ca- 55 
ri am Alcalaf», lín. 97, car va entre les del quarto de 
Beniçàmid. 

En el Capbreu d'Entença a. 1204, i en el text de 
c. 1340 apareix el nom alterat per segmentació catala-
na d'un compost ar. karrn al-lialaf 'vinya de Halaf', 60 

nom d'un lloc entre Tivissa i Mòra d'Ebre: la -m ha 
estât adherida al nom i kar- traduit pel cat. vinya: 
«vinya --- a Malcalaf» en el text, f° Ir, i «vinea de 
Namchalaf» en el capbreu de 1204 (ed. Palet-R., p. 
22), on hi ha hagut, de més a més, dissimilació l-l > 
n-l i metàtesi de la m (malk- > lamk- > namk-). 

També interessen aquí els noms de dues localitats 
de la zona valenciana central, compostos amb el nom 
-calaf o -calap. La semblança entre aqüestes dues ha 
causai moites confusions. 1) Benicalaf, prop de Mor-
vedre, era un veïnat situât a la part Sud de les valls 
de Segó que ja en el S. xix havia estât agrégat, primer 
a Benavites i després a Almenara. 

2) Benicalap, antiga alquería, que veiem reduïda a 
raval de la ciutat de València, cap al carni de Bur-
jassot, encara anomenat per la seva església i una 
plaça (en l'actual distr. 15, segons el «Callejero» de 
1963); Mtz. Aloy en la GGRV (vol. 1) en dona una 
fotografia i descripció (pp. 898-899 i n. 1. 571). Els 
confonen no sols Madoz (atribuint al segon el que 
Escolano diu de [1] ) , sino el mateix SSiv. (p. 111), 
en afirmar que Benicalap apareix en la variant Beni-
calaf, de la qual cosa no hi ha cap dada ni prova, i 
agreuja la confusió en identificar-lo amb un Beniacaf 
del Rept., del qual no hi ha noticia posterior; el que 
és més segur és que Benicalap correspon a l'antic Be-
nicalàpec del Rept., com ja va dir MtzAloy, seguit per 
AlcM (primera i segona ed.).1 Beniacaf és inconnex, 
probablement de caqâb (Hess, 40b-, GGAlg.). 

És raonable, dones, creure, amb AlcM, que en aque-
lla tenim el mossàr. calàpec 'tortuga' (DECat iv, 276-
280), que consta com a sobrenom de persona en tex-
tos hispanoàrabs, citats per Simonet (Glos. 73-74), i 
segons AlcM també figuraría Aben Calapag com a nom 
d'un moro en el Rept. de Mallorca. Aquest, dones, no 
ens pot guiar per a l'etimologia de Calaf ni de Beni-
calaf. Car de Benicalaf no tenim dades anteriors als 
Ss. xvi-xvii, en què en parla Escolano; el cens de 
1609 li trobava sis focs de moriscos, i el de 1602, 20, 
fonent-lo amb el llogaret immédiat Arap.2 Sobre l'eti-
mologia, s'han donat dades ben errònies si bé aràbi-
gues. 

No hi ha noticia e n l l o c de l'existència d'un àr. 
kallaf 'pastor', suposat per AlcM-, si que hi ha ha-
gut un kallâb dérivât de kalb 'gos', del qual voldria 
partir Asín 3 per a Benicalap, però aquesta base no 
podia donar fonèticament més que -káleu o almenys 
-kalép, de cap manera -calap. 

Ja és menys objectable partir del NP àr. Halaf com 
ho fa Asín per a Calaf i Benicalaf. Si AlcM no ho ha 
acceptai, potser és tenint en compte que el fo aràbic 
sol donar en català / (almenys més sovint). Per això 
jo també havia vaciHat a acceptar-ho; i també tenint en 
compte que Calaf de Segarra és en latitud molt nòr-
dica, on els arabismes van esclarissant-se molt. Però, 
si no és aràbic qué podría ser? No pas llatí (on no hi 
ha -/- intervocàlica) ni pre-romà, car / no existeix en 
ibèric ni base ni cèltic antic: això ja quasi ens acor-


