SANITJA

SANITJA, Port de (es Mercadal, Men. 3, a-2)
Nom d'un port o cala, d'una illa, i, versemblantment, antic nom del Cap
de sa Cavalleria (veg. aquesta cèdula).
Citat per Plini el Veli (V. els arts. Gemor i Ciutadella), amb el nom de
Sanisera, nom d'un poble, restes del qual han estat localitzats recentment a
la ribera occidental del port. Joan Ramis7 ja identificava, l'any 1819, les
rui'nes existents en aquest port amb el poble citat per Plini.
A la cartografia medieval el nom de Santija (com a port i com a cap)
ve escrit de formes molt diverses, alguna tot just identificable: Sendia,8 Ceniya,9 Seneua,10 Senelli i Senoli,11 Seneli,12 Sanitja,13 Senige,14t Seniia,15 Cenegta,16 Seniga,17 etc. Il Compasso da Navigare, de Motzo, de mitjan segle X I I I (veg. bibliografia), registra porto Senello i Senelli.
Rosselló Vaquer18 escriu cala de Senige i la documenta l'any 1463.
Sànhàga, nom d'una famosa cabila bereber. La à convertida en i per
imela. Del mateix origen, Senija, a la vora de Benissa, Marina d'Alacant; Soneja, a la zona xurra del riu Millars; Cebegin que ve d'un plural Sànhàgiyìn
de la nisba o adjectiu ètnic del nom de la mateixa cabila. És versemblant
que, en el fons de tot, es trobi la forma Sanisera, protobaleàrica, de Plini,
alterada per assimilació al nom, parònim, de la famosa tribù barbarisca. Les
grafies Sendia, -nessa, -netti, -noli, -neli, -egta són meres corrupcions del dibuixant d'una part d'aquestes cartes: el primer devia escriure -egia amb
-)- ( a
italiana), i els altres canviaren la -gi- en / per ultracorrecció
de la g veneciana i genovesa = gli toscana.
=
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