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quería antiga de Borriana; però és sabut que, fins a la ros i sarraïns, a parlar en termes ponderatius, es com-
conquesta, Castello (que només n'es 7 k. lluny) de- prèn que es vagi aplicar a qualsevol nudi ciutadà o 
penia de Borriana. habitat —petit o gran. Ara bé, és sabut que el vulgar 

MENCIONS ANT. 1178: «castrum et villam de hispànic ometia sistemàticament la i interna dels par-
Khadrel» (BSCC, 387; i Traver, p. 30); 1242: Adrell 5 ticipis, i per tant això s'hi pronunciava hádra. 
(Travet, Antigüedades de Cast. Pna., p. 30); 1281: Fa- Aquest és, dones, l'ètimon de Fadra, amb el canvi 
drel (ACA, 50, f° 142v.), cita de Mtz.Fdo. (Doc. Val. normal de h- en /-; en part de les mencions ant. hi ha 
ACA il, n.° 1356); 1285: «--- contra los de Castellón Ha- inicial, si bé en algunes reduït a A-. Fadrell en 
- - -al comendador de Fradella ---» (56, f° 101, Mtz. deriva, però no com un diminutiu romànic, hibrid xo-
Fdo., Doc. Val. ACA n, 2213). Variant amb una -a, io cant, sino amb la terminado del «superlatiu islàmic» 
que deu reflectir una pron. més culta de la terminació (veg. l'explicació donada a l'art. Ador, n. 6): hadra él-
del «superlatiu islàmic»; i amb anticipado de la r (tal Lab 'el beli hadra', 'la magnifica habitança'; la termi-
com preda o frodi = pedra, fadrí). nació, pron. amb la a del parlar morisc valencia, dona 

Quan Viciana afirma que Medina Alhadra era el primer -fadrelle, catalanitzat -eli segons la fon. nostra; 
nom de Borriana en temps dels moros, qui sap si no- *5 la forma Fradella de 1285 seria per la pron. -él-Lah, de 
més es referia a la part del seu terme on hi hagué l'àrab classic. 
Fadrell, que segons GGRV és 6 k. al S. de Castellò; És possible que en els NLL romànics [àdhuc (1), 
com a molt podríem admetre que el nom s'aplicà a ( J ) ] hagi contribuii també l'arrel Jpdr, perqué el h dó-
aquestes parts adjacents del te. de Borriana: en l'una, na també el résultat /-, i la gent bilingüe devia tendir 
en la forma simple {Hadra) i en l'altra en el compost; 20 a confondre-les. No hi ha, però, cap base per traduir 
les dites de GaGirona, Seidia, 265 i de GGRV, 775, el seu al-badra per «ciudad verde» com fa Viciana, 
res no hi afegeixen, car no fan més que fer-se seva la qualificatiu poc aplicable a una poblado. En els altres 
de Viciana. Al trament, en el fons, hi ha hagut el pre- noms que veurem és possible la confluència deis dos 
judici, que ja hem destruït, s. v., que el nom Borriana ètimons (fins potser en el 2) i àdhuc és possible que 
era una innovado, mentre que en reali tat és el més 25 aquest fos el predominant en algún d'ells. 
antic, i ja continua el de la viHa romana BÜRRIANA. Amb el de Benifadrell coincideix el d'una familia 

(2) Benifadrell, nom d'una zona muntanyosa del te. de 'ibn bdryàl de Jaén en el S. xii, de que té noticia 
de La Salzadella, en doc. de 1233 (p.p. BSCC xiv, Mz.Pi. (Orig., 1197, § 26.4, p. 150), que ell interpre-
294); no hi ha confusio possible amb (I), que és prop ta com badriél, en forma plausible,1 però ja no ho és 
de 50 k. més al S. que La Salzadella, i amb muntanyes 30 que aquí hi hagi un diminutiu romànic, amb difton-
i grans valls entremig. gació a la castellana. Es tracta, sens dubte, del «super-

(3) Fadra, partida antiga dd te. de St. Joan de l'È- latiu islàmic», aquí sense contracció de la vocal final 
nova (Rib. C. del Xúquer) (GGRV v, cf. 11, 103); jo del radical, amb la é del superlatiu aràbic, car aquella 
també en l'enq. de 1962 (xxxi, 107 i AlcM)\ ja vaig grafia sense vocals igualment es pot interpretar com 
recollir-ho en la llista d'arabismes d'E.T.C. 1, 268. 35 badrayél; en tot cas, no hi ha base per suposar un di-
215. minutiu hibrid. 

ETIM. Hi ha dues arrels arrels aràbigues distintes Generalitzant, tampoc s'ha comprovai la seva teo-
però semblants, i totes dues podrien haver donat ria de -tel com forma mossàrab del diminutiu romànic 
aquest résultat: hdr 'estar present, presentar-se, habi- -ELLUM. Hi ha certament NLL en -iel en la zona mos-
tar, viure-hi'; i Jpdr 'ser verd, o verdòs, acolorir-se' i, 40 sàrab del domini castellà com Daimiel, Gaibiel etc., 
eventualment 'ser frondós o fértil'. Totes dues per- però és més natural creure que resulten de castella-
tanyen a l'àrab general (Dozy, 299, 378-9; Lane) i se- nització després de la Conquesta. Car no sembla pas 
guiren vives en el del Magreb i d'Espanya: RM a, que hi hagués gaire diftongació en cap zona del mos-
s. v. «civis: hâdir, hadarí», presencia: hadra»; PAlc, sàrab (sino molt cap al Centre, en parlars de transi-
170^31 : «ciudadano, os: hadarí, hadár». D'altra ban- <5 ció cap al castellà, és a dir cap a Toledo). La grafia 
da: RMa, s. v. viridis: ahdar, hadra, budri-, PAlc, 427 amb d de la familia andalussí gienense, discreparía, 
¿18-22: «verde (en color, que luze); verdura: akdár, dones, de l'ètimon admès per a Fadrell i es deuria a 
kodra, kodóra»; molt productiva aquesta arrel en NPP la barreja d'arrels 2 que hem admès, o simplement a 
d'Aràbia (Hes, 20), Egipte (Littmann) i Algèria (GG confusiò fònica deis moriscos entre b i h. 
Alg, 218a). 50 Deu ser germà de Fadra l'antic nom à'Algeziras (Ca-

Tractant-se de poblacions, la cosa més simple és pen- dis), Al-gazîra al-hádra o sigui Tilla de la ciutat': aixi 
sar sobretot en la primera. Reaiment, el femeni de en la Cròn. de Pere el Cerimoniós escrit Algezira d'Al-
l'ad) .-participi (el registrai per RMa), o sigui hâdira fadre (ed. Pagès iv, § 65.13), o bé Alzazira del Pha-
està molt documentât en clàssics de l'ús hispano-ma- dre (ed. Bof., 178, 293). 
grebí —Bayan-al-Mogrib, Ibn Hayyân, Beqrí i Alqar- 55 En el Rept., dins la ciutat de València, figura un 
tas— com a denominado de la idea de ciutat, en ge- carrer «carraña à'Alhadrami» (254), probablement ac-
neral, amb el matis de «grande ville» (Dozy, 1, 299); centuat a la i, com admet Chabàs. Pot ser al-hadr al-
però en altres fonts de l'àrab comú és simplement 'lloc ma'î 'el poblat de l'aigua', format amb el masculi de 
habitat per gent de sojorn fix' (no transhumant); i, de l'adj. que ha donat hâdra (amb l'explicada pèrdua de 
tota manera, donada la tendèneia, tan propia dds mo- 60 la /'), combinat amb l'adj. nisba de ma 'aigua', que es 


