-FORMIGA

En el Memoriale Divisionís diu que B, parteix, per la part Oest, amb
Benissàmid, més enllà de l'alqueria Tatasta, seguint Faiguavés; i puja a d'altres alqueries (Alboalil, etc.). En la llista d'alqueries, entre les del Xarc, hi
lia la Caria Formiga (núm. 19 segons Mari Cardona; línia 71, segons Coromines) i va entre la Caria Tatasta i la Caria Dolagíar. Amb referència a un
document de 1433 diu que per la banda E. el limit és les alqueries de
Beniformiga i de Benitasta, i cap al S. d'aquesta hi ha l'alqueria de Fruitera.
En resum, tenim tres formes del nom:
1) Bella Formiga, l'any 1235.
2) Beniformiga, l'any 1433, i posteriorment es parla del torrent de
Beniformiga i del Pont de Beniformiga.
3) Formiga el 1235 i en documentado posterior (fins i tot avui hi ha
un Hoc anomenat Can Formiga, si bé no tenim ben comprovai que siguin
llocs idèntics.
Si prenem per base la forma 2, l'element Beni- podria orientar-nos cap
a dues coses:
I) Que Formiga sigui un nom de tribu sarra'ina: bereber?, aràbic? Ja
se sap que de bereber n'hi ha molt poc, d'aràbic no en té fesomia: son quatre consonants. En la llista de noms de persona algerians no n'hi ha cap
que s'assembli a Formiga.
II) Que Formiga sigui un element romànic. Si per alla hi ha penyes
amb cofurnes, coves o qualsevol cavitat (p. ex. les barbacanes i cocons que
hem vist en indrets d'aqueix torrent) es podria tractar del mot llati FORNAX, que pròpiament significa un forat gran per coure-hi (fornals, fornassos, etc.). A Eivissa mateix tenim es Fornas, mas i vértex de triangulado
(410 m alt.) a uns 6 o 7 km de Beniformiga. La combinado en total, en
l'element primer del trilema, seria VALLIS FORNACUM 'vail dels fornaces';
en l'element segon del trilema seria PINNA FORNACUM; i, en tots dos casos,
Formiga seria abreujament de les dues formes del nom. Explicado fonètica
de l'element FORNACUM: en virtut de la imela granadina es tornava fornìk
(o fornìka, nom d'unitat).
El canvi de fornica en formiga seria cosa del català; on forniga és vulgarisme rebutjat com a dialectal.
D'altra banda no oblidem PARIETES FORMACEAE 'tapies', llatí classic,
que Plini i altres romans observaven com típiques d'Hispània. El canvi de
PINNA en Beni- és un fet adotzenat dins la toponimia balear i valenciana, el
canvi de VALLIS en Bella- també és natural com un fenomen d'arabització,
cf. l'andalús Vélez, provinent de VALLES. Pot ser que sigui preferible el nú26
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