ALMACELLES
del pueblo, en las cuales no bastaba la capacidad de
nom s'hagués aplicat també a paratges encara mes proninguna mezquita de la población» (Disert. y Opuse.
pers. Com ens ha dit Lladonosa, n'havia començat per
II, 327).
ser el nom de partides merament rurals, i només tarEn efecte el Himyarí (Ss. xiii-xv) descriu la musadanament es transformé en un municipi. Jo crec que
Uà 'r-rabad «l'oratoire de faubourg» en els afores de 5 Val-masalla primitiva seria cap allá on avui hi ha el 11oCórdova, a l'aire lliure (text, 141.8, trad. 169); i usa garet dit Almacelletes, que es troba uns 6 k. més al
el mot altres vegades, p. ex. parlant del raval al-muSE., o sigui cap a 2/3 del camí del centre de la ciutat
salla d'Almeria (p. 221); sovint sense vocal en la pri- fins al poblé, i potser encara havia abraçat llocs més
mera síHaba, i en una de les cites comprovo estar voca- propers. Avui Almacelletes, el mateix que La Saida,
litzat mu-\ altre passatge, p. 226; i veg. encara Levi- 1 0 designen poblats de cases escampades; quan més tard
Provençal, Es p. Musulm. Xe. S., p. 223 i nota 3. Més
el poblé creixé i el seu nom es concreta en l'aglomeradocumentació i descripcions de la musâllà Torres Balció més gran, el mot Almacelles es devia entendre com
bás (XIII, 167-180). Però com que cap d'ells no presta
a designació de tot plegat; i, en inflar-se cada cop més
atenció a aquest punt, i fent-ho tots en lletres aràbiel nou Almacelles, van distingir l'altre amb el diminu1 5 tiu
gues, ho donen en general sense vocalitzar.
Almacelletes.
L'hispano-àrab vulgar substituí en dotzenes de caAquest nom s'ha repetit en algun altre topònim casos la preformativa ma- per mu-\ és fet ben conegut,
talà. Car bé pot ser que també es vagi aplicar a oratodel quai n'hi ha dotzenes de testimonis en els arabisris forans de poblacions menys grans. Casac. va recomes catalans i hispano-portuguesos (en tracta Dozy- llir La Mossalla, indret del terme de Riba-roja d'Ebre
Eng., Gloss., p. 184, i justament com a normal en els 20 no lluny del poblé.
«nomina loci» com ho ha vingut a ser el nostre).
En fi, prop de Sta. Coloma de Queralt, un altre,
I igualment es produí la ultracorrecció moma-,
que consta d'antic, amb variants que ho compliquen
p. ex. en el cast, maravedí < murabití, d'on prové el
una mica, fins a deixar-nos alguns dubtes. L'havia cocat. morabetí, de la qual parla i dona cites MzPi., Orímunicat En Joan Segura al BDLC (ni, 1906, 85) esgenes, 185. Així també es confonia mi- amb ma- i mo-, 2 5 crivint-lo Almosella. També ens ho comunica CCandi
com veiem en Miravet/marabut, -bú-, mirsam -*mard'un doc. de l'arx. de Sta. Coloma, datat de 1260, «in
chamo (DECH m , 846); mitraqa > matraca (DECH
termino de Monte Superbo et cum termino de Almoin, 884); de manera que, de fet, del que hem de parsella» {Mi. Hi. Cat. i, 81); amb aquell pseudònim Halar és d'embull general entre les tres preformatives
tinitzant, és ciar que vol dir "Montergull, -arguii', que
aràbigues. El cas present mu- > ma- el tenim compro- 30 és 3 o 4 k. al N. de Sta. Coloma; com que les dues forvat en muharram -> majarrana/marrano (ni, 860«56),
mes citades son idèntiques, i la -s- del doc. podría ser
l'invers en marlota/ molota (ni, 854b), mawsim>
sorda, res s'oposaria fins aci a identificar-ho amb el
monzón (rv, 133). I en el nostre mot concret en la va- nostre arabisme (amb -ella com a Almacelles i amb
riant almazella de les Ordenaciones de Granada (117,
Mo- com el de Riba-roja), majorment vist que Mn. Se3 5 gura era l'arxiver i arxipreste de Sta. Coloma, per tant
119, f° 231v°).
El mot s'usa també amb una altra aplicació: «Al- es pot tractar d'un sol i mateix doc.
mocella — sorte de tapis ou couverture --- petit tapis
Només ens podria deixar algun escrúpol una afirmasur lequel on s'agenouillait pendant la p r i è r e --- du ció que hi fa Carreras Candi: «és Almonsella o Almoeverbe çâllà 'prier'» (Dozy-Eng. 119); Eguilaz trobà en- lia». Aquella forma pot sortir planerament d'Almossecara «almocela: colchoneta, entre la gente popular an- 40 lia amb propagado de nasal. L'altra ¿hauria perdut
daluza» i cita variants cast, almoçala, -ozalla, -zela,
una -z- intervocàlica, segons l'evolució rosetta > roe-ozelia» (així en Villanueva, Vi. Lit. vi, 252, i almuzalia, ACUTIARE > aguhar? ¿Caldria pensar, llavors, en
lia, Esp. Sagr. xvni, 332); però també almazela (Dozyun ètimon amb -z- arábiga perduda després, igual que
Eng., p. 118): prohibien «ningún --- hacer hazes de al- una s sonora catalana? Seria escrúpol fundat, si sabésmadraqués, ni de almazelas ni fustanes ---» les Orden. 4 5 sim que Segura o CCandi ho havia oit així; però cap
de Granada, 1. c. Pel que fa a la terminació ja hem vist
deis dos no es dignava escoltar la pronuncia del poblé,
que generalment la li arábiga hi passa a / i que la a de massa crèduls davant les grafies dels documents i dal'àrab hi apareixia tan aviat en forma de à com tordavant llurs cabales ethnologiques. Cree dones que ponant-se <?; també en les Cantigas d'Alfons el Savi apadem desestimar del tot aquest escrúpol.
reix una catifa anomenada almocela (veg. DCEC i, 50
2033.9, i 28ss.).
Almacerof, V. Almassarof
Ens diuen que les d-musâllà oratoris forans eren
en els afores d'una ciutat gran. I aquí es tracta evidentmënt de Lleida, la Larida de la nostra taifa; per ALMACTÀ o AUMAT À
més que Almacelles, a uns 10 k., ja no es pot dir que 5 5
en sigui un raval; però és que el terme rural d'AlmaNom de diversos indrets valencians i occidentals,
celles ara encara s'estén molt cap a Lleida, si bé avui
provinent de l'àr. maqtac "pedrera, lloc on es talla penomés arriba a uns 10 k. del centre urbà. No dubtem,
dra'. El més conegut és una església i antic convent
però, que el nom començà aplicant-se a la part del terdins la ciutat de Balaguer: Almatà (Reig Vilardell,
me próxima de Lleida; i fins és probable que abans el 60 Monografies de Cat., s. v. Balaguer)-, allí també nom

