
FAVANELLA 

ne in prov. di Girgenti»; i abundants testimonis to-
ponimics a tota Sicilia (Avolio, AGI, supl. 6, p. 57). 
No n'hi ha gaires a Andalusia i menys en el centre 
d'Espanya; però Alfaguara, sengles veïnats a prov. 
Granada i Almeria i un en el te. d'Elda. Que amb la 5 
conservació de -«- com -gu- revelen romanització molt 
tardana. Però més a Portugal: Silveira cita Alfovara 
en el concelho de Sintra (20 k. O. de Lisboa), i va-
riants diferents, que ens resultaran suggestives (RLus. 
xxiv, 192) (cf. infra). En efecte: io 

(5) Fonteta del Fofar, en el te. de Palma de Gandia 
(xxxn, 186.20). És el coHe. o mer adjectiu fauuâr cor-
responent a fauuâra (nom d'unitat), registrai, supra, 
en RMA-, i reapareix com a var. de Y Alfovara de Sintra 
(supra), en les formes Alfouvar i Alfovar (Silveira). i ; 
Tant en aquestes, com en el de Gandia, el diftong au 
de l'àrab es tancà en o (ajudant-hi la /-), i en el nostre 
hi ha, de més a més, assimilació f-v > /-/. 

(9) i (10) FAVANELLA. (9) El registra Cavani-20 
lies (11, 176) grafiant Fab-, nom d'una «corta aidea 
despoblada y un cabezo», te. Onil, i especialment 
«fuente abundante» (p. 177), veïnat de 14 cases a 1 k. 
d'Onil ( G G R V , 966). No figura en els censos del 
S. xvi ; SSiv. (227) diu que és un castell i pobl. do-25 
nats el 1327; i ja alqueria de Favanella te. Castalla, en 
docs. de 1270 i 1272 (MtzEdo., Doc. Val. AC A 1, 
1060, 1236). Avui anoto favanéla, com una gran pda. 
del te. d'Onil (xxxv, 172.19). 

(10) Nom valencià del mun. de Abanilla de la prov. 30 
de Murcia: és ja a la r. del Regne de Val., dins el quai 
neix la Rambla de Favanella, i passant prop del Pinós 
de Monòver; aquest terme comprèn també llogarets de 
la nostra llengua (El Carxe i altres, veg. l'article de 
M. Cahner en l'Eue. Cat.). 35 

El (9) i el (10) son noms formats amb fauuâra i la 
terminació él-Lah del «superlatiu islàmic», amb el sen-
tit de 'la deu divina, el célébré ullal'. Com que r i l es 
confonien en la pron. morisca, en resulta *favalélia, 
dissimilai en favanéla: un procès formatiu i fonètic 40 
paraHel condui de Massarella a Massanella a Mallor-
ca i a Alcanella (vol. 1, p. 27). 

Formes castellanes parallèles: Avanillas (xurro) llog. 
del te. d'Altura (oït abaniles a Lliria, xxx, 87.19). Men-
tre que Abaniella, -illa i -ielle s, prov. de Santander 45 
i Asturies, deuen tenir una etim. diferent, en relació 
amb Abano, prov. de Lieo (pre-romà?, 11. vannum?). 
Però de nou trobem formes val. extretes del nostre ara-
bisme en La Favana, pda. de Porteli de Mila, (xxvin, 
68.7) i Mas de Favona a la Serra d'en Galceran 50 
(xxvin, 161.17) sens dubte extrets per via retrògrada 
de Favanella i Favonella metat. de Fovanella, amb 
Fo- com en les formes citades en el (8). 

FAURA, nom d'etim. més dubtosa, que plantegem 55 
en apèndix. És un dels pobles de les Valls de Segò, 
uns 5 k. al N. de Morvedre, a mig carni del coli d'Al-
menara. 

PRON.: faura alli i en les altres enq. de Les Valls 
(xxx, 14ss.). 60 

MENCION S ANT. No figura encara en el Rept., 
on en canvi hi ha moites cites de Segó (Segoti, en ge-
neral; pp. 500ss. etc.). SSiv., en troba cita de 1473 
i diu que el 1535 era rectoría de moriscos, amb 34 ca-
ses d'aquests i 30 de cristians; les dades dels censos, 
un poc contradictôries, s'expliquen pel forçat fingi-
ment deis pobres pàries, de passar per vells cristians; 
hi hauria 15 cristians el 1572, 11 moriscos el 1602 i 
58 «cristians» el 1609 (Lapeyre, 41; Reglà, 103). Cree 
que n'hi ha carta de repoblado (cf. LzVargas). Els 
senyals son, dones, que és nom d'herèneia pre-jaumi-
na, sigui mossàrab (?) sigui més aviat d'etim. arábiga. 

En tôt cas descartem la idea que vingui del 11. f a b e r 
'ferrer, fuster', cosa que només seria possible en la fo-
nética del cat. oriental, perô mera possibilitat teórica, 
car de fet sols hi ha fabre-, faure només en algún par-
lar gaseó (DECat 111, 838 ),1 pero impossible i fins in-
concebible en fonética mossàrab un résultat *faure 
(faura amb -a, absurd). 

L'etim. será certament arábiga. Potser A) nom d'ar-
bre, haur, -ra, que almenys ens consta com a viu en 
l'àrab hispànic. Si és el 'faig' ("fagus' RJAa, 383, pl. 
haurât), com diu RAla, ho haurem de pendre amb gran 
escepticisme (no hi pot haver faigs per allá), pero si 
és l'*àlber («álamo»: háura, háur, PAlc-, «peuplier», 
Dozy, Suppl. 1, 334), ja és acceptable. 

B) Potser variant del val. fraula 'fraga, maduixa' 
(DECat iv, 160^22-26)? Si estigués ben comprovada 
una forma fraura pensaríem que Faura en sorti per dis-
similació; pero només la sé en Llórente (La Barraca, 
73) imitât per CLlombart (Cullita de la Seda, v. 21); 
sens dubte contaminació de fraula per móra. En tot 
cas és increíble que tal nom de planta, i tan rar, po-
gués engendrar el nom d'un poblé documentât des 
del S. xv. 

C) Amb el que els llocs donen base per relacionar, és 
amb fauuâra 'aígua brolladora' o bé la seva arrel: es-
sent tancada la primera síllaba, hi hagué d'haver vul-
garment una forma accentuada fáuuara, que donaría 
Faura per planera via fonética. I realment, sembla pro-
vat per noms portuguesos que existí aquesta variant 
en hispano-àrab: Alfaura en un doc. de 967, a l'O. de 
Coïmbra, que Silveira (supra) identifica amb una via 
en el Campo de Mouregos; i més al Nord reduït a Al-
jora, despoblat on hi ha un «olho de água» i molins: 
és la freguesia de Cepins, concelho de Castanheda: 
uns 20 k. NO. de Coïmbra. Que aquesta o resulti d'un 
ou ¡a anterior, és majorment segur per les formes an-
tigües que li troba Silveira: Alfoara en el S. xn i , Al-
fauara, Alph- en el S. xi , i Alfora només des de 1527 
(cf. les variants Alfov- observades supra en el de Sin-
tra). 

Avui el te. de Faura (com diuen també GGRV, 39; 
i Cavanilles, 119-120) és molt aigualós, amb arrossals 
etc., i regat per la famosa Font de Quart de poderos 
cabal: és sens dubte la deu que el Rept. (p. 492) ano-
mena font de Segó: font que, segons Cavanilles, pot 
venir ja de la Serra d'Espadà, amb llarga força sub-
terrània. 

Només coneixedors a fons de la topografía histó-


