BENAVITES

na; repartido que no deixa de cridar l'atenció.
es féu en llistes valencianistes de 1935 ss.; SGuarner
ETIM. Tant els dos Benavent catalans (ultra el ci- vacillava entre les dues formes en la seva Gramática
tat Benavente ribagorçà; com els del domini castellà
de 1936, però en el Nomencl. de 1966 ha deixat Bena—la ciutat de Benavente, provincia Zamora, i cinc
vites, que és com ho posen també SSiv. {Nomencl.,
poblats menors (de Galicia, Cast. Nova i Badajoz)— 5 p. 99) i Madoz.
han de ser noms trasplantats pels romans, del BENEDOC. ANT. 1277-8: «alquería de Benavides, sita
VENTUM del Sàmnium (ja en Cicero, Titus Livi etc.),
en te. de Murviedro» (Mtz.Fdo. Doc. Val. ACA n,
avui Benevento, uns 40 k. a l'È. de Nàpols; com re344). J . G. M. transcrivia (del LI. del Reial Patrimoni,
coneix MzJPi (Encicl. Ling. Hisp. i, LXI, n. 3, cf. p.
S. xiv), Beniuites, f° 82, Benuytes (f° 86, ACA, regisLIX). El Papa Eugeni IV atorgà al nostre Anfós el io tre 1936); però l'index d'aquest Llibre, Benevites.
Magnànim el govern de la «civitas Beneventana», junt
SSiv. cita «lugar de Benavites» d'un doc. de 1394, i
amb la de Terracina per una butlla de 1443 (El Arch.
diu que el 1535 es crea com a rectoría de moriscos, i
iv, 338 ss.).
el 1574 com a parroquia propia junt amb Quartell i
Però quant ais castellans és tan sorprenent la manAlarap, amb 48 cases de cristians nous. La forma
ca de diftongació, com la -e, en desacord amb el llati 15 Benedites que li dona Cavanilles (i, 119) no és més
-UM: seria, suggerì Mz. Pi., per propagació de la forque ultracorrecciò recent de la pronuncia vulgar Berna. catalana. Que hi hagi propagació en el nom de
nettes que he consignât més amunt. Chabàs dona
Rbg. i en els cinc poblats menors de l'Occident, no és
compte d'una inscr. en hebreu, S. xiv, descoberta a
difícil, però costa de creure que la població lleonesa
Benavites en la torre senyorial (en la qual no figura el
sigui trasplantada deis noms catalans, puix que és po- 20 nom del poblé), en El Arch. 111, 287-8. Benevites fiblació molt més important que aquests: important
gura amb 50 moriscos en el cens de 1609 (Reglà, 108),
nus de comunicacions, uns 50 k. al N. de Zamora, i
i amb 45-58 en els del S. xvi (Lapeyre, 36).
70 a l'E. de la frontera portuguesa (noticies antigües en
ETIM. Que vingui de l'àrab és un prejudici créât
Madoz, p. 199, amb nom dels nobles que la posseïren).
per la inicial Ben-, prejudici en el quai no és estrany
Potser creia Mz. Pi. que fou nom portât del Bene- 25 q u e caigués SSiv. («su nombre árabe acusa ser su
vento italià pels catalans en llur expansió italiana;
origen algún rabal»). Però comença per no haver-hi
però estant els nostres, tots dos, documentais i arreres d'això ni res semblant, en el Rept.; i ja l'estruclats des del S. xi o xn, tampoc poden ser una imitatura i la terminació -vites mostren que no pot ser aràció deguda a l'expansió catalana de fi del S. xin.
bic; ni hi ha —naturalment— cap arrel arábiga així.
Tots ells han de venir de transplantament des de 30 I no obstant Oliver-Asín forja amb aquest objecte un
temps romans. En el nom lleonès potser es tracta d'un
NP Ibn cAbtdìs (i AleM s'ho empassa): una de tantes
antic genitiu o loc. BENEVENT! (per ex. com a compieinvencions que l'arabista o el nebot arabista es va perment de VILLA O PAGUS en genitiu), que explicaría no
metre en aquest treball («lamentable librito» em deia
sols la -e sino també la manca de diftongació, ajudant
García Gómez el 1970). Si existís també s'hi oposala metafonia a la feblesa de la diftongació en lleonès.1 3 5 ria l'accentuació (-ïs, en àrab, portaría l'accent), i la
1 A desgrat d'aquestes anomalies, fora ben poc ver-t- no és -d-; però és que no pot haver-hi un tal nom
semblant sospitar un duplicat pre-romà, hispànic,
segons les arrels aràbigues (tindria quatre consonants,
del nom samnita. Es creu que aquest sigui una mo- no tres), i tota l'estructura de tal forma és inconcebidificació eufèmica d'un MALEVENTUS anterior, ope- ble segons la morfologia d'aquesta llengua; 1 no cal
rada pels romans. Hi ha alguns altres noms pre- 40 dir que no es troba res d'això en els reculls antroponiromans, entorn de la Italia antiga, amb aqueixa termies aràbics (Hess, Litmann, GGAlg.).
minació, per ex. TILIAVENTUS, ètimon del riu TaCertament Benavites és un nom mossàrab: un dels
Sviamento del Friül, que desemboca entre Venècia
nombrosos en què pena 'penya' apareix convertit en
i Aquileia. Cert que en el Sud d'Itàlia hi havia el
bena- per l'arabització (vegeu-ne una trentena recomessapi, llengua no itàlica, parenta de l'iHiro-venè- 4 5 llits en el vol. i, 257-258, i supra Benafigos, Benalta
tic. Però crec que no és una terminació explicada
etc.). Salta a la vista que Benavites és PINNA VÏTIS 'roca
per l'indoeuropeu; i de tota manera el procès de de la parra'; concepte toponimie que es repeteix pertot
substitució MALE--» BENE- difícilment s'hauria repearreu: menorquí Biniparratx (on, com hem vist en el
tit en els noms hispànics. El calc o trasllat del nom
vol. I hi ha pena combinat amb PARRAS (amb el -tx
5 0 tipie del mossàrab balear < -s).
roma sembla segur.
La historia local precisará els fets. A Almenara, arran de Benavites, a mig aire de la muntanya del casBENAVITES
teli, hi ha una rocassa que en diuen La Penya Parrissa
(xxx, 6). Encara que Benavites es trobi en terra pla5 5 na, no deixa d'haver-hi algún escarpat de creació naPoble veí a Morvedre i de les valls de Segó.
PRON. POP.: benavites sento (1962) a Xilxes, Alturai o humana: la torre senyorial, que hi descriu
menara i en el poblé mateix, beneites a la Valí d'Uixó,
SSiv., des de la qual es baixa, per un conducte subi vacillant entre això i benavites a Quartell (xxix, 199,
terrani, al dipòsit d'aigua del poblé; i hi ha el Barrane
xxx, 8, 9,10; xix, 196; xxx, 13). Benavites era el nom
de Benavites, arran del qual troba el «molió» anomeoficial, si bé alguns ho canviaven en Benevites (i així 6 0 nat «dels quatre bisbats». ¿Seria potser un megalit?

