ALGORFA
IGC '55 X '14). A Mallorca, en el terme de Lluc, vaig
recollir Alcoda amb k (encara que amb una variant Alqueda, que ens en desviaría) i això ens fa pensar en
l'àr. kúdá que és el pl. de kúdya «podium» (RMa),
«cerro» (l'ètimon à'Alcudia)-, és concebible que hi vagi 5
haver un poc de confusió local entre aqüestes dues filiacions. D'altra banda se cita el Cap de l'Alcodra a la
costa del te. d'Alacant (Mateu i LI., P. Val. 55), forma que amb la seva r sembla tornar-nos cap a gudur
'estanyols' i a Algóder de Real de Montroi. Difícil- io
ment es poden destriar del tot aquests grups de parònims. En fi, a Finestrat anoto una «Fonteta Jeroni Alga(d)o» (xxxv, 137.8), que, essent nom d'una font, no
goso separar gaire de tot allò a desgrat de la seva á tònica. Altrament cf. encara l'àr. qâdar 'olla' (veg. l'ar- v
ticle Alcodar, supra, p. 101), tenint esment que olla en
cat. ha près també el sentit de 'gorga, toll'.

ALGOLEJA

lencians: de manera que tota -a arábiga figura escrita
-e en la Dotrina cinccentista de l'Arquebisbe Ayala.
Els repobladors valencians oint algôndarç ho catalanitzarien en Algònder. Un «Johan de Alcànter» documentat l'any 1588 per Traver (Antigs. de CastPna.
449), essent de Castello és versemblant que ens servi
memòria del mateix indret, en una variant de pronunciació arábiga més clàssica.
Descarto altres idees. Si vingués de gudur 'bassals'
(Veg. l'article Algodor), no s'explicaria la n (i son masses els testimonis, i llegits per erudits savis i bons paleògrafs) per suposar que la n vingui d'un error de còpia. Nom de persona germànic: GUNTHARI? Llavors
no s'explicaria Al-: partícula que fa un paper unitiu
en els arabismes, si es tracta de noms comuns aràbics,
mai amb un NP i menys s'hi pot pensar amb tal hibrid.
Els geògrafs especialitzats acabaran de judicar de
quin pont es tracta: la gran carretera de Castello a Llu20 cena i Terol, que travessa la rambla de la Viuda cap a
la meitat del seu curs, potser; d'altra banda notem que
la carretera de València passa si fa no fa, pel punt on
la Rambla de la Viuda desaigua en el riu Millars; entendrem llavors 'la rambla que desaigua en aquest
25 pont' (gran pont per cert).
Algoraifa, Algorefa, V. Algorfa

Veg. l'article publicat en DECat i, 190-192, on estableixo l'etimologia àr. walâga (etim. que un arabista
castellà ha volgut posar ben arbitràriament en dubte).
No hi vaig poder donar les dades més antigües, que
ara hi pue afegir: «4 jovades de terra en el lloc dit
Algoleya, terme d'Alzira» a. 1271; un altre del mateix
any: «en Alguoleya, arran del Xúquer, te. d'Alzira»;
ALGORFA
i un de 1273 «Algoleya, id.» MtzFdo., Doc. Val. ACA
i, 1091, 1205, 1422. N. Primitiu GSerrano n'escrivi 30 Co m que en el DECat (iv, 553-4, s. v. golfa) i en el
un extens i bon article: «en muchos pueblos ya no co- DECH (s. v. algorfa) es tracta detingudament d'aquest
nocen su significado, pero en otros saben que se trata
arabisme, i ja s'hi dona compte de diversos NLL en
de terrenos cultivados en la parte seca del cauce de los qué apareix, només n'indicarem ací alguns, sumàriaríos o barrancos» (Mem. Asambl. Cronistas 1960, pà- ment, i deis més destacats o menys evidents. Recorgina 1131).
35 dem que es tracta de l'àr. g4rfa, que amb el sentit de
Algolf (Mora), V. Algorfa
'sala alta' ja apareix a l'Alcorà, i resta ben viu en l'àrab hispànic («solarium» RMa, «cámara donde dormimos, cámara como quiera» PAlc).
ALGONDER
Sobretot a Mallorca: Ses Algolf es pda. de Selva (XL,
40
65.3; Mase. 10D6); Ses Algorfes a Calvià; Les AlgorQue suposo s'ha d'accentuar Algónder o -bnder. fes a St. Joan de Sineu. Per a Biniagolfa d'Artà, que
«Al mas atinent de la rambla d'Algonder» a. 1371, L. en realitat sembla tenir una altra etimologia (alterada
de Vàlues, comunicai l'a. 1961 per SzGozalbo, amb la per influència d'aquest mot aràbic), V. vol. i, 15-16. En
seva observado: «és la Rambla de la Viuda» (terme
una variant sense al-, NL antic en el Baix Segre, prop
de Vilafamés); la mateixa equivalència publicaren tam- d'Aitona: «Ceròs, qui és del noble En Notich de
bé Traver (Antigs. de Cast. d. I. Plana)-, i ja Gimeno
Muntchada (< N'Otic, dim. de Ot); Itona del dit noMichavila: «la Rambla de la Viuda conocida antigua- ble, Loch de Gorfa del dit noble: 5 focs, ---» 1359
mente por la Rambla de Algonder» (BSCC xv, 307). (CoDoACA xn, 20). També valencià: Les Algorfes a
Sembla ser nom ben oblidat avui per la gent del poPedreguer.
ble, car res de semblant no vaig recollir en les meves 50 «Vali d'Algolf de Pedret» oït arigólf, recollit a l'enenq. locáis (a Vilafamés, Costur, Castello, Almassora
questa de Benissanet (xin, 99.14, 100.4), però Bladé
etc.). Degué usar-se després com a NP (d'un propieta- Desumvila digué que és Algolf i que ja és de Mòra
ri etc.): «dos quartons de garroffers, al Pia de la Met- d'Ebre. Sembla tràctar-se de gùr'àf que és el pl. aràbic
gessa, atinent d'en Alguonder e d'en Luna» en les Và- de gurfa, si bé també es podria explicar per la pronún55
lues de 1468.
eia morisca -à de la -a final (veg. supra Algonder).
Hi veig ima etimologia arábiga ben possible: ramla
Ja no asseguro que pertanyi a aquest grup Golfo
al-qântarâ 'la Rambla del Pont'. El q aràbic i el t (so- a Tavernes de Valldigna (xxxi, 176.6): essent un ternores emfàtiques) sovint apareixen convertides en g me pie d'aigües estanyades podria ser mossarabisme
i d en català (i les altres llengües hispàniques); la -a germà del cat. golf, fr. goufre, greco-llatí COLPHOS, en
sonava com una ç oberta en el parlar deis moriscos va- 60 e i sentit de 'tolla, gorga'; també el de Benissanet?

