-GEMOR

GASÍ, Cas (Sant Antoni de Portmany, Eivissa)
Dos quilòmetres a l'È de Sant Antoni, mig quilòmetre al N de la carretera de Sant Antoni a la Vila. Sembla que es pot identificar amb el Raffai
Algazi (núm. 173 del Memoriale Divisionis). Segurament l'àrab comú hazin
'trist, malaurat' (Dozy, i, 282 A; Belot, 115 B).

-GAUS, Bini- (es Migjorn Gran, Men. 6, g-11)
Nom de dues alqueries, un barrane i un accident de la costa: Binigaus
Veli, B. Nou; barrane de B. i ses Herbes de B.
En el barrane hi ha nombroses coves: Cova des Coloms, Cova Polida,
Cau Vermeil, Cau Blanc. Mossarabisme. PINNA IPSOS CAVOS 'Penya dels
caus'. Cf. -Cous, Bini-,

-GEMOR, Bini- (Alaior, Men. 11, b-7)
Antoni Ramis3 la doc. l'any 1474 com a Alcharia Binijamor, alias lo
JJoch den Morell.
Sembla nom format de l'àrab Beni- i un nom de persona G'àmmur, que
Coromines creu recordar com existent en àrab (cf. gàmur 'capiteli, sumitas'
RMa., Dozy i, 212; gamàr «assemblée de gens», Belot 189). A Algèria4
consta com a nom de dona Djemmoura.
D'altra banda n'hi ha altres de la mateixa familia, no representada entre
els beduins pero sí en la llista algeriana (Djemmari, Djemra, Djemui).
La grafia correcta d'aquesta alquería podría èsser, dones, Binigemor.
Vull fer notar la data primerenca en què hi dona Ramis el nom de
Lloch que ha vengut a substituir els d'alqueria i possessió després, dins el
llenguatge colloquial menorquí.
Orfila 5 a més de Binijamó, anota B. Gran.
Però, vist que aquest nom es pronuncia biniidmó sense -r (com ell ho
va sentir) i així ho grafiava ja Orfila, Coromines planteja la possibilitat, que
3. Antoni RAMIS I RAMIS, Noticias relativas a la isla de Menorca (Mao, Imp. P. A.
Serra, 1826-1838), fase, iv (1829), p. 50.
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