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fins li sembla probable, que Bini- hi sigui postís, i que es tracti de la supervivència del nom proto-balear IAMO(N), que ens consta com a menor qui, si
bé no localitzat precisament, pels geògrafs de l'Antiguitat. La Insula Minor y
ja digué Piini ( m , 78) té com a civitates, lamon, Sanisera (veg. Sanitja) i
Magon (> Mao). Pomponi Mela (n, 124) diu que en la «Minor» hi ha els
«Castells» de lamo i Mago. García Bellido (en nota 132 en la seva edició de
Plini) díu que una inscripció romana la cita com «Municipium Flav, lamontanum» (amb -tanus, el conegut sufix d'ètnics hispànics). S'ha dit sovint
que podia ser a Ciutadella, però G. Bellido es guarda d'acceptar-ho, més
aviat mirant-ho com una vaga conjectura («acaso»); potser fundada només
en la vaga i recusable rao que essent modernament Ciutadella l'altre gran
centre de Pilla, en contrast amb Mao, essent aquesta Magon, l'altra hagi
d'esser Ciutadella. «Ex lamonemi civitate --- triginta millia passuum —,
Magonam pervenimus» digue el bisbe menorqui Severus, l'any 418, en una
encíclica (§ ix, Hübner, BSAL, m , 329n.).
I res ens priva de conjecturar que es tracta d'un punt d'aquesta «civitas»
(grup de gent mirada com a cives) la quai s'estengués només per la part central de Pilla o des d'Alaior aprt., al llarg del Migjorn, fins a Ciutadella. Fonèticament no hi hauria la més peti ta dificultat; com sigui que ja a la fi del
segle xv la -r era un so evanescent, i al capdavall també podia resultar, sigui d'una dissimilació de -N, sigui d'un eco del nom concurrent Morelî
(1474, supra) (o d'influència d'un nom de persona moro com els aHudits).
Quant a l'etimologia última del paleo-menorquí IAMON, Cor. especulava
que vingui d'un mot cèltic ben semblant giamon, que consta com a nom
gàllic del gener o altre mes d'hivern, essent germà del gr. xeifiúv i 11. hiems
'hivern', i els nombrosos NLL gascons i gaHo-romànics (com Gimon{n)e)
que hi va acoblar en BhNfg., 1973, 245-6; però és difícil de creure-hi no
essent tant fred com això el clima de Pilla.
Més probable una mera paronimia. Tampoc sembla que tinguin prou
fonament altres sospites, si bé val més consignar-Ies. En el mateix terme
d'Alaior, però uns set quilòmetres més al NE hi ha un altre «lioc», dit
Bibixabó (7, g-4); l'informant de Coromines confirmà que hi ha binisdbó
i binïsdbunçt diferents de Bini-jamó. En la monografia d'Alaior per Hernández Sanz sembla que Binixebo i Bini Jamo figuren separadament, en dades de 1820 (p. 263). Fonèticament, en rigor també podría ser que aquí hi
hagi un altre prolongament de IAMON, amb dissimilació de la -M- causada
per l'altra nasal, abans de desaparèixer; i es podria imaginar que aquí tinguem, per exemple, PINNA JAMÓN (amb PINNA > Bena), qui sap si com a
nom d'un fort roquer, el castellum que ens documenta P. Mela. Aquí, però,
la x-, i no ;-, ens priva de creure-hi. Més aviat en aquest hi haurà realment
un nom tribal, moro, cf. Gabürii, Cabûb (i fem. Gabûba) i Gabûr noms algerians (Gouv. Gen. Alg., 123); les arrels gbb i gbr son productives en

