ÀLGUEMA, ÀLGAMA
«désert couvert de rochers énormes», en una descripPRON. POP. No és un nom d'ús gaire general ni
ció del Sudan; «rough ground covered with thicket», conegut de tothom per la gent de la rodalia: p. ex. a
en la narrado d'un pelegrinatge a la Meca i Medina; Pontos no li sabien altre nom que la Ribera d'Or dis
waPr «grossier, pas proprement fait», parlant d'un mur (xlv, 24), i així ho vaig notar en altres pobles (tampoc
o paret en un geògraf àrab classic, de la colle, de De 5 un inf. més jove de Lledó, xx, 84). Però sí dels subGoeje, i waPûr en el famós poeta Kâmil.
jectes inf. veils i més ben informats. El més intelligent
Anem a la segura, puix que es tracta d'una arrel i savi de per allí, bon caçador, d'Ordis, de parlar rie
viva i productiva pertot, també en hispanoàrab: en i espontani, deia ribera d algam o d álgama (ara l'un
RMa «ascensus» (214b); igual a la part principal, ara l'altre), i afegint que d'altres també deien r. da
233.5, aquí amb la glossa «locus difficilis ad ascenden- io n âlgam (xx, 95, 1054). Aquesta -n- prové del fet que
dum», registrant-hi wa r amb plural aw âr, amb totes l'ús amb article —l'Àlgama— es prestava a la dissimiles formes del verb corresponent i wâ ir participi ac- lació; i ho consolida la influència del mas Ca riÀIgam
tiu d'aquest verb. Observem que el diminutiu d'à- entre els termes de Navata i Lledó, el mas més gran
quest participi actiu seria també wu air. En els die- que des de les seves fonts troba aquest riu (que neix
cionaris classics també arrel plenament descabdellada: V en el terme de Lledó). És ciar que aquest mas prenwaPar «être dur, inégal, abrupt, raboteux (lieu)», gué nom del riu, si bé avui és tant o més conegut que
aw ar «être dur, inégal pour qn.», waPr «rude, abrupt, el riuet, per part de la gent local. A Lledó mateix,
scabreux», waPir «dificile (chemin), inaccessible (en- oït ribera de l'âlgam, a un informant de 80 anys, r. de
droit)», wcfirî «rude (mot)», waPr «rauh, holprig» ja n âlgam a un de 50 anys (xx, 84); R. de n âlgam Naen el conte més antic de les 1001 Nits (Iraq, S. x; 20 vata (xx, 92), Cabanelles (xx, 87), Borrassà (xx, 92,
Dieterici, p. 178); «rugged, applied to a place, a moun- 87, 98). A Sta. Llogaia ribera d'álgam, 1964 (xxv, 23).
tain», subst. m. «difficulty to ascent» (des dels léxico- L'accentuació en la inicial és, dones, general en el
grafs més antics) en Lane, 2053ab; algerià waPir «dif- pais: només l'agutzil de Navata (1954) afirmava que
ficile, âpre, raboteux, scabreux (chemin, terrain)», és Algàma (però abans, a eli mateix li vaig sentir r. de
waPr «terrain d'un accès difficile» (Beaussier, 1066). 25 n'âlgam en el curs de la conversa), i el de Sta. Logaia
I també el diminutiu wu air convé llavors, tractant- el 1964 insinuà vaciHant l'accentuació falsa,
se d'un serrât sol, no pas un carni ni una carena de
La mutilació del proparoxiton (-» âlgam) correspon
muntanyes. L'evolució fonètica és més inobjectable a la pron. rossellonesa, on és un fenomen general (frique amb el diminutiu suposat per Asín, per al quai es- gola > la frigni, águila > l'âgil o l'aggla, l'avi dona
perariem -eir com a résultat de -air; mentre que darre- 30 etc., veg. Fouché, Phoh. Hist.); avui a l'Empordà els
re ain, la vocal s'havia de mantenir oberta; wu- havia esdrúixols han tornat a estar en vigor; és dones fenode donar gu- com és normal: algu-air(e), aviat reduint men en regressió, però encara en vaig notar algún altre
uai a una sola siHaba.
cas en els pobles de. l'extrem N. de l'alt Empordà,
Algun possible homònim, però més probable que dels quais Lledó, Cabanelles etc. ja no són lluny.
sigui succedani de l'Alguaire conegut: «al Barranch 35 DOC. ANT. El bisbe de Girona Wigo restitueix
d'en Alguayra», tres vegades, parlant d'un lloc on hi l'any 914 al monestir de Camprodon «decimis --- de
ha garroferes, en el LI. de Values de 1468 de CastPna.; villare que vocant Cannellas et de Villare Algama usun Alguaira veïnat de Fontllonga (al Nord de Bala- que ad te° de villa q. v. Castelet et — te. de Romanaguer), però no el tinc comprovai. En canvi si Les Guà- no» (Villanueva, Vi. Lit. xiii, 44). Canelles era una
ries a Bellpuig (xv, 59), lloc on ja es troben exemples antiga parr, dins el terme de Navata, i R. correspon de
del canvi dialectal ir > ri {gàrie, bòria etc.).
Romanyà de Pontos (Alsius, p. 198). «In riuo Algama» 1020 (BABL i, 341). Santa L. d'Algama 1359
ALGUASTA, l'
(C0D0ACA xii, 100, 111); Sta. Leocadia de Algama
1362, 1479 (Alsius, p. 95). «Algema et Letone» 1295
Partida del Fondò de les Neus, a l'O. d'Elx (xxxvi, « (Font Rius, C.d.p., § 359).
83.15). De l'arrel àr. ben coneguda wast "ser al mig, al
ETIM. Sens dubte pre-romana (com ja digueren
centre', de la quai wâsit, -ta és el participi actiu: en Montoliu, BDC x, 6, i AleM; jo mateix després d'exavulgar la i medial s'emmudia en els mots d'aquesta es- minar si podia ser aràbic (com el cast. Alhama), en
tructura, de manera que wâsita 'país intermedi' es pro- RFH v, 13, ja me'n mostrava escèptic i vaig esborrarnunciava al-wâsta; era també hispànic: wisâta «media- ho en reproduir aquest article en Top. Hesp. No hi ha
tío» i wâsita «mediator» en RMa 472, wasat «me- arabismes tant al Nordest, fora d'algun escadusser NP
dium» i wastî «médius» (213b).
de refugiats mossàrabs (Jafre, Vilatenim), però això
només fóra concebible en noms de poblats, de cap maAlgudor, V. Algodor
nera en el d'un riu.
En canvi els noms fluvials d'origen pre-romà són
ÀLGUEMA o ÀLGAMA
nombrosos en les comarques d'aquella zona del domini: el Tec, la Tet, YOnyar, el JJierca, la Muga, el RòRiu de l'Empordà, tributari de la Muga, ajuntant-se vol, el Riu o Vali d'Aro, el Gàrrep, potser l'Orlina;
amb el Manol, després de passar per Borrassà i per sense parlar de l'Aude, l'Arija/Arieja i d'altres més
Santa Llogaia à'ÀlguemaA
llunyans. L'estructura del nom em faria pensar més
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