
FONDEGUILLA 

(«implosive dissimilarli l'intervocale suivante» una de 
les formules més corrents de la Liei que Grammont 
formula així). Que -nd- no podia ser originària en 
aquest nom ja ens ho dictava la fonètica histórica ca-
talana (puix que -ND- > -«-: rodona, manar etc.). Això ? 
és el que m'havia fet pensar en un origen aràbic, a cau-
sa del nudi lleidatà arabitzat. Però no era etimologia 
arábiga: només una lieu influència de l'àrab, que can-
vià nt en nd. El lloc prengué nom d'una de les petites 
afloracions d'aigua, que sorgeixen del corrent del riu 10 

de Cervera: allí submergit en les «arenarum», com diu 
el mateix document. 

Allí al voltant són més les poblacions de nom ro-
mànic (o pre-romà) que no els arabismes: Anglesola, 
Golmers, Tàrrega, Mollerussa, El Mor, tots en el ma-15 

teix doc.; i, tot al voltant, Miralcamp, La Novella, Sea-
na, Utxafava, Ivars, El Poal, Torregrossa, Bellpuig, 
Bellvts, Bell-lloc; molts més que no pas els arabismes 
com Sidamon, Sudanell, Alcoletge-, i es nota que 
aquests están sovint altérais per contaminado roma-20 

nica. (Alc o l e i c a alterai en Alcole tge per infl. de colle-
gi, Massalcoreis > -coreig, Sudanell > Sonadell). 

Quelcom de tal barreja hi ha també en Fondarella, 
almenys en la d; i, amb carácter passatger la forma pos-
terior Alfandarella amb la seva Al- (que reemplaçà per 25 

algún temps l'article català arcaic ipsa del doc. de 
1079); i també la a de Al fan- < FON-, potser fou per 
això, i ajudant-hi contaminado del nom F atar ella (su-
pra), 'la gran sínia', idea que l'aigua de la FONTANELLA 

evocaría en els moriscos locáis. Com passa sovint en 30 
les mencions documentais, una forma espuria o secun-
daria d'un escriba, després va essent repetida pels suc-
cessors —recordem el cas de Cardedeu (Caro titulo)— 
i el del veí Anglesola < ECLESIOLA (postergai per l'es-
puri Angulariola) ; majorment en llocs on intervingue- 35 
ren escribes monacals, com els premonstratenses de 
Fondarella. 

Però la forma etimològica i genuina Fondarella/ 
Fontanella —la del primer document—, és la que su-
rà i s'imposa en definitiva, sense que avui quedi me-40 
moria de l'alterada Alfandarella. Al canvi de NT en 
nd contribuiría el nom de la font á'Ondara o Andara 
(on neix el riuet de Cervera-Fonderella). 

El que m'havia induit a pensar en un origen aràbic 
és un informe pseudo-aràbic, que infundadament s'ha- ^ 
via donat com etim. del NL parònim F amar a de la 
zona valenciana xurra, a ponent de Cast. Pna., vora 
el riu Millars. 

No era més que una frivola in venció! : del pèssim lli-
bret Contrib. a la Top. A., 105 (que Oliver Asín va 5 0 

publicar a nom del seu oncle Asín). Que hi hauria un 
mot aràbic hanzâra «montaña larga». Fetes les com-
provacions, en tots els diccionaris antics, modems i 
dialectals de qué disposa l'arabística, no hi ha tal mot 
en àrab; ni tan sois existeix una arrel hanzara, en cap ^ 
fon t i no hi ha tal arrel ni tal mot aràbic: res de 
semblant en Dozy (486), Lane (816), Penrice, Dieteri-
ci, Freytag, Belot, RMa, PAlc, Beaussier, Boqtor etc! 
Vénen ganes de parlar de cinisme. L'unie mot de for- ' 
ma vagament semblant, hanzir, significa 'porc', 'sus60 

scrofa'; i mai ha significai res topogràfic sino el nom 
de l'animai (o alguna acc. figurada, secundària d'aques-
ta: 'escròfules', 'fer pudor'.3 

En tot cas i en conclusió, res en comú entre Fanza-
ra i Fondarella, ni es pot aplicar a l'etim. á'Ondara, 
d'Andara ni d'Ondarella. 

1 Duran s'ho pensava, creient que això tenia relació 
amb un pretès mot base per a 'font': idea fantàs-
tica: 'font' no s'ha dit mai altrament que ìturri en 
base ni ibero-basc; eli estava sedu'it pel nom Fuen-
terrabía que els castellans han donat a Ondarribia, 
vila de Guipúscoa; però en aquest no hi ha res de 
'font': ondo, ondar 'arrel', 'fonament', 'fons' + ibi 
'ribera'. La castellanizado Fuenterrabía és per una 
mera etim. popular castellana: paronimia casual amb 
el duplicat cast, fuente i hontanar.—2 Quant al 
llogaret de Segarra, és possible que la forma origi-
nària fos Andara, la qual també es troba; MiretS. 
hi cita la forma Font de Aldara d'un doc. de 1173. 
En tot cas, aquest llogaret, i la deu del riu Cervera, 
es troben molt lluny de Fondarella: 52 k. a l'ESE., 
en plenes muntanyes de l'alta Segarra, i separats per 
moltes serres i valls entremig. Impossible pensar 
a identificar-ho amb Fondarella, com Miret suggerì 
vagament. El que és possible és que tingui el mateix 
origen que els val. Ondara, Ondarella. Veg. l'art. 
3 El mateix Oliver Asín ja traeix d'on li ve la seva 
desimbolta invenció: «dice Madoz: está situada al 
pie de un monte, a la izq. del Mijares, en terreno 
montuoso». Pel seu mal coneixement de l'àrab tam-
bé ho lligà amb un nom Hanzara que Yaqut cita en 
un lloc d'Orient; però res de «muntanya» en això. 
Es deu tractar també de feanzair «porquerizo» (PAlc, 
353al), derivat normal de hanzir1 porc', més o menys 
confós amb hanzir gabali 'senglar', cast, «jabalí» 
(RMa, 245, 'muntanyenc'). Com que -aira alternava 
amb -ara en els parlars mossàrabs vai. (veg. l'art. 
Caro), com a resultat de -ARIA, sí que és possible que 
el Fanzara del Millars i fins el Hanzara de Yaqut, 
vinguin d'això, en qualitat de noms de llocs on hi 
deu haver senglars (cf. també un NP f. Henzàla a 
Algèria, però no en Hess ni en Littmann). 

FONDEGUILLA 

Poblé de l'extrem SO. de la Plana de Castellò, ai-
gües amunt de la Vali d'Uixó. 

PRON. LOC.: fondegtla, a la Vali d'Uixó (J.G.M., 
1935, negant que es digui Al fondegtla); també ho di-
gueren així a Torreblanca i a Alcalá de Xivert (obser-
vant que no es diu amb article sino «a Fond-»); gen-
tilici: Fondeguilleros, tots ells, en les meves enques-
tes de 1961, allí (xxxi, 6) i en els pobles circumdants, 
pertot fondegtla. 

MENCIONS ANT. 1283: Alfondiguilla (MtzFdo., 
Doc. Val. ACA n , 1807). No figura en el Rept. ni en 
SSiv. (ja no era diòcesi de Val.). En un doc. de l'A.C.A. 
de 1285-88, que deu referir-se a aquest lloc, alquería 
Alfandeguiella (f° 260, cita incompleta en una nota 


