
GALLINERA 

Dada d'importància cabdal, de temps mahometans, nòmina de 1409: i ja hem vist que és més probable 
la que Vallvé hi identifica amb reserves (jo no hi va- que s'apliqui a un Hoc proper, però diferent. Però jus-
ciHaria) recollida en l'almerienc Al-cUdri (f 1085), car tament aquesta podria orientar-nos, tant o més cap a 
aquest posa el «partit» [notem quanta importancia su- una altra pista: 
posa] de galinâr dins el districte («kora») de Valèn- * C) El NP àr. gânim, responsable del conspicu NL 
eia, no en la de Todmir {Al-And. 1972, p. 149). Benigànim (15 k. NO. de V. de Gallin.); és de la ma-

ETIM. Ningú n'ha escrit res fora d'una falòrnia de teixa arrel gnm 'guanyar, arrabassar' d'on ve gamma 
CCandi (un mot inexistent galga 'roca'); i el meu va- "presa, boti; mot sovint dissimilat en galima en dades 
gue diagnostic «mossàrab» (en E.T.C, i, 254). Cal val., bal. i dial, del Princ. S. xvi (DECat iv, s.v.) en 
assenyalar quatre pistes, cap d'elles rebutjable, sos-10 l'acc. 'cisa, petit guany'; fins i tot amb variant gallima 
tenibles totes, si bé amb arguments de força molt 'boti' (1561, Sóller, AlcM); també gallima 'robatori' 
desigual. (bal.); i en val., desviat cap al sentit de 'fam, apetèneia' 

A) No hi ha raons fermes per descartar que pugui (M. Gadea, Alacant, AlcM). 
ser un més deis NLL derivats de gallina, que amb su- Dins aquest ordre d'idees podem pensar en un de-
fix semblant, es troben escampats per tot el domini lin- w rivât d'aquest mot: car en la var. dissimilada el tro-
güístic: Gallinera, pda. de Fontpedrosa, molts Galli- bem en noms de lloc valencians: Galima, pda. d'Alzi-
ner o Galliners a tot el Princ. etc. No slii oposaria ra (xxxi, 104.2); Galima antiga alq. d'Albaida (SSiv.); 
gaire el de unitiu, que en altres d'aquests llocs és afe- també a L'Olleria (xxxn, 140.25). I és ciar que des 
git secundan: COLLES GALLINARIOS > Serra de Galli- d'una forma Vali Galimera 'vali de petits beneficis, 
ners entre Sabadell i Rubí; PORTA GALLINACEA > Por- 20 racosa' una fácil etim. pop. el passaria a Gallinera per 
tella de Gallinassa en el Canigó; Font de la Gallinera poques gallines o polies d'aigua que hi hagués. Tampoc 
te. Catadau (xxx, 171.7, '04 X '16), probablement ens hi acabaríem d'animar, passat que es confirmés la 
FONTANA GALLINARIA > dissim. Fontala-Gall-, amb el pertanyença del Gannimayra de 1409, ben inexacta en 
t aràbic imitât com d. sentit geografie. 

Ací podríem pensar en un tal metaplasme de VA- 2 5 

LLIS GALLINARIA, perqué de gallines n'hi ha hagut, D) El que més ens aparta d'aquelles tres pistes és 
pertot, i en altres d'aqueixos llocs es podria tractar que no ens expliquen les dues mencions més anti-
dels grans ocells objecte de caça: polies d'aigua, àna- gues: Galaner, amb qué alarmen Jaume I, i la de ga-
des etc. Un nom tan antic, ja del temps deis moros, no linar en Al-USrí. Que en el fons, poden ser idènti-
pot ser català, però contra un mossarabisme no hi hau- 30 ques.5 Ara bé, Galaner és la forma que el cavalier Pé-
ria objecció fonètica molt forta; si bé -ARIA dona -aira rez de Arenos reporta al rei, quan per primer cop sor-
en mossàrab: excepció? Tanmateix aquesta etim. A) geix en escena, en alarmant peripècia, el nom de la 
resta ben poc versemblant, mancant fonament semàn- Vali: tot indica que és la que eis nostres combatents 
tic concret; i encara més, per les formes més antigües han oït espontània en el país, i en boca deis moros. 
Galaner, Galinâr, que així queden inexplicades. ¿5 Després, quan ja el rei i tots eis nostres han estât de-

liberant-ne llargament, i Jaume I compareix a la Valí, 
B) En el meu diagnostic d'E.T.C, no pensava sola- ja hi ha hagut temps que l'etim. pop. catalana 'Valí 

ment en això. Si és una valí on es faci molt de cànem, Gallinera' s'hagi obert sole, i vagi enterrant l'altra, en 
no se n'hauria pogut dir Vali Canemera? Ara bé, un Pus de les hosts cristianes. Però Galaner seria l'antiga 
Qannemäira arabitzat estava abocat a la dissimilano 40 i genuina. 
n-m > l-m, i el q aràbic es confonia amb g. Esdevingut Hem de pensar, en efecte, que aquest Galaner reco-
Galimera, l'etim. pop. (pista A) ho canviaria en Galli- breix Par. qalca an-naBr 'el castell del riu'. Ja Cavani-
nera de gali. Iles ens ha mostrat com el «rio de Gallinera» és el 

No dubtem que hi eren molts eis paratges adéquats primer que li crida Patendo (engruixit per la Font de 
al cànem, havent-hi aigua: puix que pertot se'ns parla 45 Benirrama, copiosissima: GGRC); i per a eil es trac-
del Riu de Gal l inera . Val a dir que la descrip- ta, més encara, del Cast i l lo de Gallinera. En tots 
ció de produccions que en dona GGRV (p. 1101-8) no eis passatges de Jaume I, de Muntaner, de 1262, i 
ens hi anima gaire: entre una extensió de 4245 hectà- certament en molts altres deis citats, es tracta del cas-
rees en tot el terme, més de 300 son ermes; i en les al- tell més que de la valí. 
tres, només 40 de regadiu; domina molt l'olivera, la 50 Ben mirât hi hauria paraHelisme en el nom de les 
vinya, el garrofer, i només 10 ha tenen prou reg per dues valls (Gallinera i Alcalá) tant com hi ha parallel 
a horta; quasi no s'hi esmenta cap producció de cànem. geogràfic entre aqüestes dues valls bessones: qal°a 
Cert que el que importa per a la creació del nom és an-näBr > G aliner a, qalca al-karea > Alcalá de la Jo-
el que s'hi fes 1000 anys enrere, i eis conreus hi po- vada-, puix que Alcalá és qalca, i es traduí ¡parea per 
den haver canviat molt; precisament Cavanilles ens 55 l'équivalent cat. 'jovada'.6 En efecte, veg. les cites de 
diu que s'hi collien 60 roves de cànem, quasi tantes 1258 i 1403 supra. 
com de maíz. Un altre compost amb nähr és Montaverner < mun-

Així i tot aquesta idea descansa en fonaments ben tabb an n'àbr 'confluència del riu' (amb el d'Albaida). 
flacs: no ens hi podríem animar, a menys que es Aquest seria, dones, un cas més de la desaparició 
confirmés per a Gallinera la forma Cannimayra de la 60 del ta marbuta en un nom compost amb al-, fet que 


