ALMENARILLA
lloc, que m'anomenaren a tots aquests pobles (Bell-lloc
bla que vénen d'un alméndola = cast, almendra. Amb
etc.) en les enq. de 1956: pron. moradtla o almora- sufix colie, -ar: Mendolar llog. immediat al N. de Losa
díla.
'
' d e l Obispo (GGRV 926b).
Hi ha hagut diversos homònims,o quasi-homònims.
2) Almamrella a. 1134, doc. d'Alfons el Bataller, datat 5 L'Almera, nom d'un mas prop de les Planes d'Osto1134, poc abans de la batalla on mori: «in obsidionis
les, a 2 k., per la ctr. de Les Encies, pron. l'sumera
Fraga, in ilio pueio quod vocitant Almanarella»
(1968). Almaera NP ross. en doc. de Pallejà { — Pesi(EEMCA in, 572): deu ser el mateix doc., de 25-1- Ila?) a. 877, coHe. Moreau i, 177r°. Cogn. Olmera abat
1134, publicat en el Cart, de Fanlo, 119. És ciar que
de Gerri. 1785 (Maldà, Calaix de S. I, 149), Antoni
no és el mateix lloc que el de Lleida, que és uns 30 k. 10 d'Olmera i de Desprats, bibliotecari de Ripoll, a. 1776
lluny i de l'altre costat del Segre; i tampoc pot ser Al(BABL v, 245). Tots ells deuen sortir de Olmera ULmacelles, com han dit d'altres, llunyà també i d'etimoMARIA 'bosc d'oms'. L'Olmera a. 1183, mas de Tordera
logia incompatible: havia de ser algún tossal imme(Cart. Roca-rossa, § 81).
diat a Fraga, pueix que des d'alia el Bataller tallava els
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accessos a la dutat.
Almesgit, en el Kept, de Mail.: «furnus Almezgit
3) He vist la Menadella, des de Forcali i de TodoleAlazmar» dins la ci. de Mail. (62), Quadr. 513 [adj.
Ila (a l'O.de Morella, frontera d'Aragó), i oit el nom en
que pot ser asmar 'bru', si bé Quadrado glossa «11aaquests llocs (enqs. de 1961). Però en la documentado
mado también rojo», i deu entendre 'ahmar]; en un
antiga és -arella: «Almenarella carri Nugerolam» any
altre lloc: «in vico min Mezget Algeneui ile Mudeina
1209 en el butllari de Calatrava, ed. 1761 (BSCC 20 Gomeyra» 67 (Quadr. 503). Evidentment l'àrab màsxxvill, 357). L'afr. de Morella a. 1234: «exiit a la Megid 'oratori', 'mesquita', de l'ètimon indirecte de mesnarella — penna de Dombayo — illa carrascha de Viquita (DECat 630b). Els alfaquins i ulemes devien
vallo —-»; id. 1249 (llegits en el Cpbr. de Cinctorres
mantenir l'accentuació inicial i la pronùncia a de l'à(en la meva llibr. xxvin, 9,10). Com a nom d'un assarab classic; d'ací probablement L'Almàssita pda. de
gador de la Menadella a. 1547 (BABL xi, 176) que 25 Vilallonga Assafor (xxxn, 48.2), amb reducció sg >
sembla tirava per dalt de la serra entre Villores i Forss. Almassetà pda. de Busot (xxxv, 116.12), ensordida
cali.
la -d final en màsgit, vindria d'un dual -masgitàni. En
4) Encara sembla haver-hi hagut un altre parònim:
la penyalosa vali de Tàrbena una de les rocasses és Sa
«Canada d'Ares — Canalilas — Tuelyar per coladiePenya Almetxa (xxxiv, 171.18), on hem de sospitar
lo Puyoso, per orielas de campielo Sico et vadit su- 3° traducció parcial del primer component de sabara alp < r a > ad Mutariela et reddit super Almutariela --masgid 'penya de l'oratori', amb fusió de sg com c.
calcada de la Cabriella — rivum de las Albaredas --Almessora, V. Almassora Almeradilla, V. Almenasuper ad Matham de Enego Sang --- rivum qui venit
ritta Alminyana, V. Mbinyana Almirant, V. Almide Can tavella», també en el Cpbr. de Cinctorres, sèrie sera
d'anotacions del S. xrv, f° 6v°, xxvin, 10.12); unes 6 35
ratlles més avail torna: «super ad almenariellam».
ALMISERÀ
Això són noms de més al S. que els de Forcall-Todolella: car hi reconeixem el llogaret de Las Albaredas,
Poblé de la comarca de Gandia, en la part próxima
que ja és de parla xurra, i està entre els pobles de La
a la valí de Rugat i Salem.
Mata de Morella [ = M. de En. San?], el poblé arago- 40 PRON. MOD. Almizerá oit a Gandia i Albaida,
nès de Cantavie)a [ = -velia], i la canyada d'Ares.
1935, i a Benigànim, Piles, Lutxent, Castellonet, BeAra bé vaig anotar el Mas de Nadella1 a Catí (xxix,
nicolet, 1962; almezirá Llocnou de S. J.; [sóc], [vine]
106.7), que és a la mateixa latitud que la Canada d'Adel mizerá i també d almizerá, en el poblé mateix; mites, i separai de Cinctorres només per la valí de Sal- zerá a Demús, 1962.
vassòria [Tuelyar no sabem on és, però no pensem en v
DOC. ANT. En el Rept. figura sempre amb -n final,
Culla, que ja és molt més al Sud]. Com que hem vist
grafiat adés Almiaran, adés Almizran: era alq. de Borque tant en d de Forcali com d de Lda. Almenarilla/
ron, cit. junt amb Ròtova (p. 350); s'hi concedeixen
-ella apareix en part com -adella (fácil alterado per eti- unes cases, i hi havia una torre (dita Castellan)-, terres
mologia pop. combinada amb ultracorrecció fonètica), de secà i de regadiu (pp. 414, 469, 350); Almiserà
crec que la variant Almutariella tindrà -t- en lloc de 50 S. xiv a l'index del Liber Patrimonii Regii de VACA;
-d- per hiperllatinisme, i descarto la idea de veure-hi
SSiv. (67) en dona dates històriques des de 1258, amb
un part, aràbic de l'arrd de talaia.
diverses variants antigües, totes, de les formes AlmiEn condusió, tenim en tots aquests noms un derizerà i Miserò, sense -t; Misera mapa de 1584 (GGRV,
vat d'Almenara, però no amb sufix romànic -ella o Val. 1, 464); 1797; Cavanilles escrivia Almiserà (11,
-illa sino amb el «superlatiu islamic», almenar-'il-Làh 55 139). No se sap qui inventa l'estranya forma AlmiseTalmenara divina, la insigne o famosa Almenararat,
declarada oficial, però sense cap antecedent abans
1
Manadella > Ma(s de) Nadella.
del S. xix, totalment estranya a l'ús ord (potser algun
administrador for aster cast., per imitado de la forma
Almendrolero Llíria, i a Casinos kanà'l mendoléro,
bárbara en qué ells pronuncien, sense -t, els pobles imen d trifint amb Llíria i Villar Arz. (xxx, 92.6). Sem- mediats Benicolet, Rugat). Misirà escriu el cens de

