VILAMANENT

nasaîs). Seria nom en beni-, d'origen aràbic? Però recordem-nos que hi ha
tants de casos en què la cosa primitiva no es ni bini ni vila, sino que tots
dos provenen del llatí PINNA 'penya', pronunciai aràbigament com a bina;
amb una n canviada ulteriorment en l; recordem el cas de Vilamala provinent de PINNA MALA, i altres quatre o cinc noms baleàrics més d'història
semblant; recordem els valencians Vilafamés < Binafamés, Vilamarxant <
Binamarxant 'la penya de les dues marjals', etc. Si això fos aixi es pot pensar que vengui de PINNA IMMINENTE 'penya sobresortint, penya balmada,
penya imminent'. Car recordem que a l'article -Sanaia, Beni-, hem donat
una llista de vint noms de lloc balears i quaranta-tres de valencians on Beni-,
Bini-, Bina- vénen de PINNA. Deixem aquest acudit consignât per a futura
i crítica investigado. I no ens deixem guiar gaire per la semblança amb el
Tagamanent del Montseny (de què hem parlat a la nota sobre Tagomago),
en el quai el conjunt del nom i la naturalesa orogràfica ens orientaven ben
altrament cap a un nom pre-romà tan allunyat del cas present, de versemblant paronimia.
Però en un cas així és més fácil partir de l'àrab, on pot venir de Benimanen{t) alterai com a Vilamanent-, és el cas de Vilafamés (Beni Hamìs),
Vilamalefa (Beni Malìha 'filis de la formosa'), etc. Mannàn és un adjectiu
de Tàrab de sempre, que significa 'benèvol, liberal, benefactor', Al-Mannàn
epítet de 'Déu'; i està ben documentât com a nom propi de persona, no
sois Mannàn sinó també Manâna com a a nom de persona femeni.11
Per altra part hi ha Son Manenta i la Cova Manenta, tots dos a Manacor. Aquí Manenta tant pot venir del català Manent, probablement < MANENTEM, llatí, 'senyor que resideix', com del Mannàn aràbic de Mallorca.

