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SSiv. en dona cites de 1249, 1286, 1299, amb el MENCIONS ANT. 1075: «murum de La Zaida», 
nom imprecís, concretant que fins a 1535 depenia de afr. S. de La Rápita de Balaguer (en un doc. de Gual-
Ràfol; i a fi de segle, com a parr. independent, amb ter, llegit a l'Arx. de Sois.); 1174: Petrus de La Zaida, 
16 cases de moriscos. Escrit Sagra en els censos de mo- en una llista de 5 homes a qui el rei Anfós i el Comte 
riscos de 1563, 1572, 1602 i 1609, amb 17, 16, 36 i 5 * d'Urgell donen a poblar Castellblanc de Llitera (Font 
focs respectivament (Lapeyre, 43; Regla) queda des- Rius, C. d. p., 213.1, § 121); 1313: La Qayda (BABL 
poblat per l'expulsió i es repoblé el 1610 (cf. Lz.Var- xn, 380). 
gas i, 87). 2) Saida, lloc de nom antic d'una pda. del te. d'Al-

Hi ha hagut homònims: macelles, prop i al NO. de la ciutat de Lleida, que 
2) Sacra en el Rept., prop de «Noras» i de «Caste- io avui es coneix amb el nom d'Almacelletes. 

lió de Xàtiva» (Bof., 336), que SSiv. (p. 394) posa prop 3) La Zaida, poblé aragonés a la dr. de l'Ebre, uns 
de Vilanova de Castellò, com objecte d'una donació 30 k. a l'O. de Casp (p. jud. Pina), 
de 1248. És ciar, dones, que és lloc ben separat de S'expliquen, sense gaires dubtes fonètics, pel part. 
1) (almenys uns 30 k.). actiu de l'arrel zyd, o sigui zá'ida 'redundant, acceso-

ci Ja no és ben ciar que sigui diferent del (2), la** ria, anexa' (d'on també ziyáda «adició, superfluità*», 
pda. de Sagres que vaig registrar en l'enq. de Canals RMa, 114). 
(xxxn, 26.8), però també ho deu ser, no sois per -es} 

sino perqué Canals és al SO. de Xàtiva, dones bastant LA SAIDI A. 1) Lloc antic, prop de Vallfogona de 
lluny tant de Castellò de les Gerres com de Vilanova Balaguer (devia ser uns 5 o 7 k. al SE. de La Saida (1), 
de Castellò. 20 però més apartat encara de La Saida (2), amb el qual 

4) Carrer de la Sagra, anotat a Torrent (xxx, 44.19). voldria confondre'l la GGC. 1359: darrere La Rápita i 
5) Sagre, pda. de Novelda (xxxvi, 53.30). Timonal, i seguit de ¥ Helia i Vallfogona, cita «castell 
ETIM. No hi ha comprovaciò d'un nom bereber de La Saydia: 1 focs, d'En P. Cortit» (CoDoACA XII, 

d'una cabila (segons Jul. Ribera: GGRV, 1009): deu 26). 
ser suposiciò, a base d'una expressió ambigua de Ya-25 2) «El convent de la Qaydia»: en l'arraval d'eixe 
qut. No és veritat que existeixi un àr. sagra «pedrego- nom o de Marjalenes: (Qaydia, o (Raería, com diu el po-
sa», com pretén AlcM: l'arrel sgr només voi dir 'ser ble, d'un antic palau de recreo deis reys moros» (MGa* 
petit', 'faltar', i deuen confondre-la amb hagir(a) 'pe- dea, Terra del Xè i, 269). Sobre la fundació d'aquest 
dregos(a)': és que (com diuen) han sentit campanes... convent, veg. Chabàs, El Arch. vi, 33. Avui el «Llano 

Res d'això, dones: l'etimologia és l'àrab sahra 'pe-30 de Zaidia» forma part del distr. 9 de la ci. de Val. 
nyal', amb el b davant r imitat adés com ki adés com (llista de carrers de 1963). Giner i March, a propó-
ni la -a, que sona segons la pron. morisca, imitada sit de Marxalenes, me'n comunicava una mencio de 
com -e catalana, en el (3) i el (5). El nostre (1) està 1255: «La Qaadia» (sic), que devia trobar en el Rept.: 
al peu del colossal penyalar de Segàrria; i també per Qahadia, hort prop de la Zaidía en terme de Valén-
al de Novelda, i els altres, trobaríem tal justificaciò. # eia (Bof., 189 i 280; índex Chabàs); i a la p. 375 es-

En tot cas, en els homòn. de fora del nostre domini: crit Qadia junt amb dos NLL no identificables, do-
Zagra, poblé de la prov. de Granada, que Madoz des- nat a I'arquebisbe de Narbona. 
criu «terreno lleno de barrancos, caminos escabro- Aquest crec que ve de Sacidiya, fem. de sacidt) deri-
sos - - -»; i Azagra, poblé antic a l'extrem S. de Navar- vat de sefid 'afortunat'; al capdavall és d'on pot tam-
ra, amb famós castell dalt d'un penyal damunt del po- 40 bé derivar-se el nom del poblé de Saidí} a la nostra 
ble, d'on el fort cavaller medieval Fernández de Aza- Llitera, si bé cf. les altres indicacions que en dono 
gra; veg.-ne alguna noticia més en RIEB (xxv, 699- infra. No s'hi oposa la variant antiga amb aa (Qaadia), 
700). Si no m'enganyo, també vénen d'aquí La Sagra, car darrere un cain la i sonava ultra-oberta com una f , 
regió deis Montes de Toledo, i el port. Sagres. i eventualment es podia assimilar a la a precedent. 

Sagramorta, V. Segremorta -Sagre, V. Montsagre BINISSAIDA, BINISSAIT. Noms balears, deis 
Sagrera, Sagreros, V. Seguerilles Sagriny, Cortalet del quals ja hem tractat en el voi. i, p. 246: 1) Binissaida 

te. Fontpedrosa (Cfl.), V. DECat vn, 594-595, 594 «lloc» men. del te. d'Es Castell; i nom que abans ha-
b88 Saguda, V. Sa- Sague, V. Saga Saguer, Sague- via designai un deis 4 districtes en qué la illa es di-
rò, V. Segnerò Saguntum, V. Segó Sai, V. Salí*o vidia, en sotmetre's a Jaume I; i és Biniseyda alq. en 
•SaidBtni(s}~~, V. voi. i, 246 un doc. de 1286. 2) Binisait, te. Ferreries (XLIV, 10. 

25; i Mase. 6e5). Veg. més detalls sobre els noms me-
norquins en el voi. i, 246. 3) Rafal Binissait, masia o 

La SAIDA, La SAIDI A, SAIDÍ i noms semblants alquería del quarto del Xarc a Pilla d'Eivissa, ja en 
** la partido del S. XIII. Com ja vaig indicar, vénen del 

Per això en tractem juntament, encara que vinguin NP àr. Sa°id. I d'un antic plural aràbic en -ùn vindrà 
d'arrels aràbigues diverses. Binisseidó, pda. de Planes d'Alcoi (XXXIII, 138.1). 

LA SAIDA. 1) Antiga sufragània i avui suburbi de 
Balaguer (Sanahuja, Ciutat de Balaguer, p. 185; i SAIDÍ 
E.T.C li, 121). 60 Vila i municipi del Baix Cinca, situada a la unió del 


