ALMOÀ
No decidim si pot ser un NP posttoponímic del pre1609, amb 26 focs de moriscos (Regia, An. Univ. Val.
1964, 117).
sen t el d'un «David Almasaran», jueu de València
ETIM. Es deu fundar en el fet que Almiserà és ja a. 1271 (MtzFdo., Doc. Val. ACA i, 1084).
prop del límit de la comarca de Gandia amb la d'AlDescartem altres explicacions etimològiques per al
baida i àdhuc Xàtiva, i per tant deu sortir de Fàr. d- 5 nostre NL. Encara que d-Misr tingué també el paper
misrâni dual de misr 'límit', o sigui 'els dos límits'; de nom del Caire, i d'Egipte tot (de vegades també en
puix que queda provat que la forma mes antiga d'Al- dual), el valor geogràfic d'Almiserà i d'Almisra ja elimisra fou Mtnizratn, amb una evolució fonètica inob- mina la possibilitat de partir d'aquesta accepció. Senjectable. Es tracta del mateix mot aràbic que, en singu- se fonament valencià, fonètic, filologie ni topografie,
lar, va donar Almisra, on es conclogué el tractat con- io l'etimologia d'Asin (Contr.) d-misràd 'el yermo'; i si
sagrant l'antiquíssim límit del Regne, que, amb tanta no en té pel costat romànic, tampoc per l'aràbic: això
paciència i energia, Jaume I va defensar contra el seu no pertany a arrd ben coneguda, és mot estrany a l'hisgendre. I aquest també el trobem en la forma Almis- pano-àrab (res en RMa ni PAlc), probablement mot
ran{o).
impopular, que només figura en el baratet dicc. de BeÉs el nom avui reduït a (Camp de) Mirra. En aquest, li lot (amb trad. «nu»).
però, la posició diferent respecte de l'accent, no donaEn el Rept. de Mail, hi ha un parònim, no ben cova lloc a la intercalado de la -e-. I justament en el nom negut Almizaraa te. de Montuiri (Quadr. 479). Quaà'Almisra, documentât en moites mencions antigües, drado suposa que vingui de mazraPa «sembrado»
es troba també sovint, entre aqüestes, les del tipus Al- {PAlc 394M9), i això sí que és un mot ben conegut
tnizranoque allí no es va consolidar, i també venia 20 en l'àrab hispànic i general; tanmateix, com que això
del dual. La diferència és que allá no s'havia de pen- no explicaría la i del nom mallorquí, no podem deddir
sar més que en el límit, singular, cabdal, entre les dues si aquest no ve també de l'origen del nostre, o d'un
nacions; i ací entraven en joc diverses comarques. Pot- encreuament entre els dos parònims; però al nom vaser també perqué en l'escàs rigor logie deis noms po- lencia, almenys, és ciar que fóra ocios cercar-li aquesta
pulare, es passa fàcilment de la noció de 'els dos pa- V alternativa.
ratges' a la idea de 'en el límit deis dos paratges'.
P. ex. Almiseranum a. 1276 (SSiv., s. v. BeneixaHi ha alguns altres homònims o estrets parònims.
ma); però n'hi ha bastants més (que ja en donarem
SSiv. (67) cita una pda. Almiserà de la Vila Joiosa
a propòsit de Mirra < Almisra.
però en el límit de Finestrat (adonant-se ja de la identitat etimològica).
30 L'Almistèc, pda. del Fondò de les Neus, prop de
Ajuntem ací altres NLL valencians d'etimologia se- Crevillent (xxxvi, 83.12): a falta de dades que ho congurament parallela. Un a la «Vali de Gallinera, forma- firmin (o desmentin), podem admetre que ve de l'àr.
da per les serres â'Açafor i l'Almirant» Mateu i LI. màstakà 'resina de llentiscle, mástic'; la -a final darre(Pa. Val. 107). A mi en les enq. de Gallinera em di- re kef sonava f, i en mots d'aquesta estructura el vulgueren Almirant o Els Mirans (xxxm, 119.8). També gar sovint desplagava l'accent cap a la vocal postònica
em parlaren del «Corral del mizerá» a l'enq. de Mar- mastakà.
galida; i a les enq. de la Vali de Pego, em parlaren de
la grandiosa Penya del Mizerá (xxxm, 116.9). Tot ALMOA, V
això ja és ben apartat del poble d'Almiserà, però són
És la pronùncia que vaig registrar en la meva enq.
llocs veïns entre ells: Margalida toca amb el capda- (xxxi, 186.22), nom d'un paratge de l'aigualosa valí
munt de Gallinera pel SO., i Pego s'acosta a la V. de de Simat de Valldigna, rica en aigües i regatges; amb
Gallinera per l'ENE. (mentre que Almiserà és al N. grafia menys dara ja ho va registrar Sarthou com Ald'aquesta vali, i força més separai). Sembla, dones, moha (GGRV II, 170). L'aspecte dd mot ja fa palés
que el nom 'els dos límits' es vagi aplicar a tota una que és un arabisme; i també indueix a veure-hi quelampia zona de límits entre les dues o tres comarques, com del nom de l'aigua, mà, en àrab, algún plural;
que abracés des de la valí d'Almiserà fins a la de Ga- i die «algún» perqué foren molts ds plurals que n'esllinera i els alts de la vali d'Alcalà (Margalida); no cal tigueren en curs; en hispanoàrab només ens consta
dir que en la variant Almirant —de geògrafs no popu- 'àmia (RMa, PAlc); al Marroc i Algèria sobretot miiàh
lars— ha entrât una pédant contaminado del cast, al- (Beaus., Lerchundi), si bé aquí també hi ha muuiia;
mirante.
i, havent estat usat per Abulwalid, sembla que miiá'
En fi, hi ha el veli castell en ruïnes al cim del Puig també fos hispànic. La que recomana el gran gramàtic
de Montmirà, que Cavanilles (i, 95) ens descriu en de princ. S. XII, Zamakhsarí és, però, 'amad' (Dozy,
parlar de l'Alcora, i que hem exposât a l'article Al- Suppl. II, 625). Dones, amb article d-'amuà 'les aiedatén, com un dels dos Castells responsables de la gües'; que això passés a Lamuà i d'ací l'A(l)moà redenominadó arábiga d'aqueixa comarca, en dual, d- sulta, dones, ben versemblant.
qd°atâni (aquí darrere t, la â passa a é, però no hi pot
Es podría sospesar una alternativa, però a condidó
passar darrere una r). En el nom Montmirà tindrem, que Almoà vingués d'un *Almodada. Un mot local
de nou, ¿ébel d-misrâni 'el turó dels dos límits', on es *dmosda es degué usar cap al baix Cinca, on vaig reva traduir Fàr. ¿ebel(la) per 11. Mont. El Montmirà, en collir el segrià aumorda 'obertura practicada en la paefecte, ja és al límit de l'Alcalatén amb La Plana.
ret d'una séquia per donar sortida a l'aigua que ha de
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