
ALMENARILLA 

si de masàgir, i identificar-ho amb Almex'txer del Rept. DoACA XII, 19). La carta de població li fou donada 
de Sogorb, on hi va haver la fácil i quasi inevitable as- a. 1147 (GGC 251). 
similació s-g > s-s. 2) ALMENARA te. Agramunt. 

Majorment versemblant perqué també en el Baix DOC. ANT. «Serra que descendit de Almenara» 
Maestrat degué haver-hi la transposició s-g > g-s, si 5 1076 (CCandi, Mi. Hi. Cat. il, 100); Almenara 1080 
bé aquí seguida de dissimilació g-s > d-s com en gì- i 1087 (cit. junt amb Fuliola, Arx. Sois.); id. junt amb 
sar > disár «mansio»: que a dalt, i en l'article Alei- Butsènit (MiretS, Templtì, 41). «Si. Bg. de AImana-
xar/Alijares), hem deixat tan ben comprovada. ra», subscriu doc. d'Agramunt, 1181 (Cart. Tavèrno-

Recordem que sagara «arbor» és mot de l'àrab gene- les, 170); Almenara 1185, 1260 (MiretS, TemplH, 49; 
ral (RMa 250.3, 388.1Í.) i Dozy (Suppl. i, 730«), i io CCandi, Mi. Hi. Cast, ii, 513); Almenare, Cròn. de 
mas gar 'planter' és el seu derivat normal, amb plural Jaume I, p. 75; «Castell d'Almenara» 1359 (CoDo-
masàgir : tant en singular com en plural els documenta ACA xn, 26). 
Dozy (i, 730¿7f.) en el Qartas i en l'àrab de Sicilia, 3) ALMENARA l'important poblé i coli entre la 
aquí en l'acc. «bosquet, bois». Plana i Morvedre. 

1 Com que Vilanova d'A. és prop del terme d'Alca- V PRON. MOD. Almenara allí i pobles de l'entorn 
là de Xivert, és el mateix El Medíxer (xxvin, 88.8) (1961). 
que també deguí trobar en ima font escrita, car a DOC. ANT. Almanar, doc. del Cid Camp., 1098 
Alcalá és muda la -r final. (MzPi., RFE v, 8, 12); Almenar P. del Cid, v. 1092; 

Almenara Cròn. de Jaume I, 233 etc., i també en el 
Almeiat, V. Almeida 20 Rept.-, Almenara 1178, 1224, 1225, 1241, 1242, 1244 
ALMEIDA i variants, de l'àr. ma'ida 'taula', proba- 1258 (BSCC xvi, 386; Huici 1, 75, 94, 266, 340, 349, 

blement en un sentii secundari, orogràfic, d'on sem- 387; 11, 222); Almanara 1251 (Huici 11, 41); «una alq. 
bien venir els NLL port, i Ileon. Almeida (prov. Zamo- de Almenara dita Medianat [cf. Almeyat, supra, s. v. 
ra), com el del cast, meseta, aranès Taula de Parros Almeida] ---» 1258 (MtzFdo., Doc. Val. ACA, reg. 
etc. Almeida pda. de Polop (xxxv, 190.25). Propagant- 25 f° 62, P 191). Biblgr. LzVargas c. 1774,1, 196. 
se la nasalitat: L'Almeina pda. de Mutxamel (xxxvi, Prescindirem d'altres nombrosos homònims (4, com 
104.7); car així ho indica la situado d'aquesta i, ben un de Juncosa Garr., un de Riola etc.) per citar només 
clarament, la del Pia à'Almaina, de Cocentaina (xxxiv, (com a fita extrema d'arabisme) el de més al NE. 5) 
21.5); a Callosa «Serra Almedia» amb transposició de pron. «allò és aumdnàrs», masia que m'anomenen en 
la d, potser provocada per influència de l'àr. al-maGdin 30 terme de Santa ColQ., pujant des de Tous, prop de 
'la mina', car segons Salvà {Cali. 11, 98) és un paratge Fiol: Almanara en doc. de 1078 que sembla orig. i 
en qué havien cercat or. També sembla venir, en algu- sembla referir-se a aquest, si bé en copies coetànies hi 
na forma, d'aquell mot aràbic, el nom d'un sarraí veig Almenara (Arx. Sois.). 
d'Onda «Ali de Almeyat» a. 1276 (MtzFdo., Doc. Val. 6) Almenar en un passatge del Rept. relatiu a Quart 
ACA 1, 2047); cf. plurals forts aràbics com giyàd de 35 de Poblet (avui Corrai d'Almenar xxx, 123.4). 
gàida; els plurals més coneguts de ma'ida no hi coinci- Advertim bé que cal distingir-ne un altre arabisme, 
deixen bé, però s'hi acosten ma'idàt (Belot) i mawà'id: homònim de significai i etimologia ben diferents; el 
potser una forma intermèdia. que va a continuado. 

Almela, Alme tier, V. Ametlla 
40 ALMENAR, com a nom d'un tros de canal o de dis-

ALMENAR i ALMENARA tribuidors de sèquies, és un arabisme merament homò-
De l'àr. mànàr i manara 'talaia on s'encenen fogue- nim, provinent à'al-mànBar "llit d'un riu' (deriv. de 

res de senyal' derivats de l'àr. nàr 'foc, foguera'. nàhr 'riu'); d'on Almenara n (DECat j, 214«41ss.). 
1) Almenar, poblé important de la Noguera. Allí situo un toll de l'Armena prop de Carcaixent 
PRON. MOD. almena Algerri, Torrelameu (1920). 45 (xxxi, 111.25), i l'almená paratge de sèquia en te. de 

Oit en aquests pobles, a Alguaire, i a Almenar mateix Castellò d. 1. Rib. (xxxi, 122.21); com que en aquests 
(1956). és xocant en val. la pèrdua d'una -r, potser es tracta 

DOC. ANT. Almenar (cit. junt amb La Vansa) 1093 del plural del mateix mot àr., mànahir, que prengué la 
(Arx. Sols.). «Ermengaudus, consul Urgellitanus --- -j del pi. cat.: d'on almenàes, i secundàriament sing, 
castro Almenar — inter Pinnana et Infesta --- flumen 50 almena(d)a. Car, final àtona, hi ha -r emmudida, tam-
Nogerola infra te. castri Almenar ---» 1094 (Arx. Sol- bé en val. (allí prop sento cúke per Xúquer). 
sona). Almenar 1151 (Kehr, Papsturk. 329). «Seta 
Maria de Almenar» 1164 (BABL VII, 113); Almenar ALMENARILLA, avui alterat com Aumeradilla i 
1164, 1170, 1180 (BABL xn, 1113; BABL n, 267; Moradilla. Segons l'informa Pleyan de Porta, fou pri-
Kehr, 504); Almenara 1172 (Kehr, 450); Almenara 55 mer Almenarilla el nom del despoblat suburbà de Llei-
S. xiii (Pleyan, Lérida, 58); Almenarii 1210 (BABL da que Reig Vilardell coneixia per Aumeradilla prop 
in, 509); Almenar, Cròn. de Jaume I, p. 414; Alme- deis Alamús, a l'È. de la ciutat (Col. d. Monogr. de 
nar 1260 (CCandi, Mi. Hi. Cat. 11, 511); «hominibus Cat., s. v. Alamús), edifici o quadra entre els te. de 
de Almenar» 1261 (Soldevila, Pere II, 111, 446); Al- Lleida, Alamús, Bell-lloc i Alcoletge. Jo l'he anotat 
menari 1265 (Vails Tab., Aran, 7); Almanar 1359 (Co- 60 com un casalot o torreta dalt d'un tossal, en aquell 


