ALMATRAC
tre cap a l'alta Ribagorçana, uns 40 k. al N. del
aquesta, mentre que l'analogia del més llunyà i no català, advocaría per a.
Montsec i més lluny del de Bassella. Car escrit Alzamora figura'en un un doc. de 1019 i en un altre
Si l'Almassora de Castellò prové d'una alternativa
o de l'altra resta completament dubtós. Solament
de 1023, en tots citât junt amb Nocellas, que és un
es podria argumentar amb raons d ' h i s t ò r i a 5 llogaret poc a l'O. d'Ovarra (SerranoS, NHRibg.
arqueológica i urbana. Però per decidir-ho cal488); i MDuque, Docs. de Ovarra (citaré més detadria que fossin: ben datables i molt positives.
llat en l'art. Nocellas). A Casac. un home de Noals
Es podria imaginar que l'antic castell d'Almassora
li donà la pron. alsamgra (1920) i a mi m'ho proestigués situat en el serrat escabrós on hi ha actualnunciaren igual a Cardet (xiii, 170); el de Noals exment Termita de Santa Quitèria —en l'aiguabarreig io plicà que a la gent d'allà els diuen samorçs. Com
del Millars amb la Rambla de la Viuda, cf. GGRV,
que tant Cardet com Noals són molt lluny, al N.,
p. 341, i foto p. 408— al qual podria convenir el send'Alsamora de Montsec (i aquest avui és un poble
tii de l'àr. mahsüra; però no descartaría tampoc la posquasi deshabitat), perô Noals ja no és més que a
sibilitat de l'alternativa /?.
uns 9 k. d'Ovarra, i Cardet no n'és gaire a l'E.,
En conclusió: des del punt de vista lingüístic i fo- 15 dono per segur que ha de tractar-se del d'Ovarra.
Notem que els arabismes toponímics s'estenen ennètic les úniques que podrien ser decisives són cites
d'època musulmana. Convindria molt cercar-ne, i
cara fins al Segre mitjà, i encara n'hi ha algun (com
no en coneixem per a cap d'aquests noms. En tot cas
Magarrofes) a l'Isàvena, al costat d'Ovarra; i àdhuc
ja he refutat la insostenible pensada de relacionar amb
damunt de Pont de Suert hi ha Miravet i Sefó, arael nom del guerrer Almansor; veg. els detalls s. v. Al- 20 bismes manifestos. — Per tant fóra recusable la
massor.
cita del poema de Garcia Girona: «lo riu passen, i
vores del mur altiu / que cenyix Almaçora, de moCompleto i documento la informado d'Alsamora.
ros niu, / entren en la garriga del Palmeral / de
La pronùncia que vaig oir allí i en els poblets del
Burriana, de palmes gran brosserai / ---» Seidia,
voltant era alsamgra o lo samgra, el barrane que
baixa d'Alsamora a desaiguar a la Noguera Ribagor- 25 116-7. Estic bastant segur que la majoria de dades
?ana per Mont-rebei (a l'entrada del congost per on
cristianes que ens donaren són de valor tan opinael riu ha perforai el Montsec, amb els segles), a la
ble com aquesta. A la recerca d'argumentació analócasa de Mont-rebei en deien Barrane d alsamgra, i
gica, podrem fixar-nos en un nom antic: un Almaya l'altra banda del riu, en el poblet de Girbeta anoçola indret en el límit entre Valldigna i Xaraco, en
menaven munsék d alsamgra el Montsec d'Àger 30 doc. de l'any 1300 (BSCC xvii, 35); la -/- d'aquest
(xviii, 119.21, 117.15). DOC. ANT. «ipso termine
no ens dissuadiria, puix que r/l estaven molt confud e Alsamora» a . 1 0 4 4 ( B A B L v i , 1 1 3 ) . Alzamora
ses en la pron. morisca; pero aquesta -yç- ens guia1233 ( B A B L vii 175, x m 175). «Domna Sebflia
ría ben malament, car en teoría podria venir tant de
d'Alzamora» MiretS (El més antic text cat., p. 25).
qs com de hs o com de qs, i no la tenim sinó com a
«Garmon d'Alzamora llegà son castell d'Alzamora & hapax d'un document. — Perqué és sabut que el
—situat en la N. Ribag., dessota de Castellnou— al
parlar valencià introdueix al- a tort i a dret (almetla,
seu fili Garmon» 1247 (CCandi, Mi. Hi. Cat. 11,alvenc, alvançar etc.).
421). «Loch d'Alsamora» 1359 (C0D0ACA xn, 74).
Un «Bartomeu Algamora» era director de les obres
Almatà, V. Almactà Almatell (Sobremunt), V. Aude la Seu de Bna., l'any 1442 (CCandi, Mi. Hi. Cat.
<w
matell
11, 199). Avui, segons AlcM, hi ha cogn. a Mail, i
Almatími pda. de Benissa (xxxv, 98.1), probableprov. de Bna. i Girona, pron. alsamgra, amb o tan- ment
nom de la famosa tribu d'Aràbia els Tâmînï
cada; vagament recordo que jo també he oit pronun- (amb del
metàtesi
altam- > almat-), de la qual tenia nom
ciar aixi aquest cogn.; però el NL i els seus homò- el réfugiât mossàrab
donà el seu al poble empornims són amb o oberta. En efecte, hi ha uns NLL danès Vilatenim (veg.que
aquest),
amb -m ultracorrecta.
homònims. Hi ha un Algamora en el Segre mitjà,
Almató, V . Almactà
mas del terme de Castellnou de Bassella, en posició
d'importància estratègica, indret de pas que domina
paratge dels Ports de Tortosa-Beun congostet del Segre, i també domina el poblé seit,L'ALMATRAC,
que tenim ben situat per un doc. tortosi de 1341,
mateix (el qual està més de 50 k. lluny d'Alsamora 50 com un
indret de bosc: «null hom no sia tant <a>ude Montsec; en el país el vaig oir pron. ansamgra a sat ni tant
abrivat que gos tallar deguna fusta --- del
( x v t i i 38.31, x v i i i 44). Els contextos mostren que
de la costa del Almatrach, segons que lo cami que
Guardiola de Bassella, i ansamgra a Castellnou de B. cap
va a Millers, tro al Caxer, per la serra que va a Cavalles refereixen a aquest altres dades medievals: «alo- Bernat
--- moles de Cati et costa de Almatrach»
dios — in ipsa Aguda [ = l'Aguda de Torà] in lo- (BABL xi,
Zona on abunden un seguit de mocum q. vocant Furmigera — affrontai circio ad Bor- les de penya410).
gegantesques,
entre Caro i el Tossal del
d e l — ; o r . — d e Alzamora — » d o c . d e c . 1 0 4 0 ;
(trifini Tortosa-Beseit-Fredes). Allí hi ha, formant
«--- castro Alga Mora» a. 1073 cit. entre Altès i Cia- Rei
série, la Mola de Catí, la del Marturi, la Erossa, i les
rá, amb Ceuró en el mateix doc.; llegits tots dos a nombroses
els dos costáis deis congostos
l'Arx. de Solsona. I encara nlai degué haver un al- del Parrissalquei elformen
Regatxol. Probablement de l'àr. m\2
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