
BENEIXIDA 

same (o Bettes-) és, dones, normal i inobjectable. Així va contra lo noble don Gaspar Despuig, senyor de Al-
explicaríem molt bé la forma de les mencions Beni- cántara y de Ràfol y Benexides» (Sarthou, Hist. de 
xamen de 1255 i 1258, i Benixamer de tres deis pas- Játiva i, 513). SSiv. 100, diu que a la familia Despuig 
satges del Rept.; es tracta sens dubte d'ultracorrec- ja l'hi havia donat Jaume I: no creguem, però, en 
cions gràfiques de Benixame, segons el model 11. exa- * aquesta afirmado de propietaris. Altrament SSiv., no-
men/cax. eixam, oc. esame; i quant a la -r, recordem més en dona noticies datades de 1535 en què era anex 
que en el P. Val. es vaciHa entre -e i -er, quan és final de la parroquia d'Alcantara i 1575, en què fou erigida 
átona (DECat IV, 316¿31-54, i supra s. v. Benages com a independent, amb 70 cases de moriscos. Són ab-
ete.). Per a lus de tal mot com a NP, cf. els noms solutament mancades de realitat les grafies Benegida i 
mossàrabs El Gordo, Alt Gurdu i AI-Gordoman que io Beniatira que reporten SSiv. (amb Escolano), així com 
recull en escriptures medievals Simonet, Glos., 252, Mateu i Llopis (Pais Val., 105, un altre de fidel... da-
258; i els cognoms Gras cat., fr., it. Grassi, al. Dick- vallant). En els censos deis Ss. xvi-xvii, augmenten de 
manti etc. El triomf de la variant -xama amb -a obeiria 56 moriscos a 67, 77 (Lapeyre, 36) i 92, en què Reglà 
a la reacció deis catalano-parlants contra la -à o -e tí- (114) imprimeix Benegides i un caballero Sanz com 
pica deis moriscos del País Valencia. U senyor. 

Hi ha una alternativa també sostenible (als geògrafs ETIM. No hi ha dubte que és arabisme, com ja vaig 
i entesos locáis la tria decisiva) a) que Ben- actuï ací dir en E.T.C, i, 268.213. Fora d'això ningú n'ha dit 
com a mer exponent semàntic adjectivador (com en els res: ni AlcM, ni Asín (Contr.), que potser creia que 
luHians, fili de caritat, calcats de l'àrab, o en Benassal, sigui la frase cat. ben eixida? És ciar que no, i que no 
Benasau supra), car fonèticament igual es podria par- 20 ens podem desentendre de la inducció que ja creen la 
tir de Ben às-Sahma 'el deis greixos, el de la fertili- gran majoria deis NLL en Ben- i deis noms de pobla-
tat, d de les Terres Grasses' (segons el model de tants cions de la zona centrai val. Crée que es tracta d'un NP 
Vilagrassa catalans, oc. Grassa, La Grassa, cast. Villar- combinat sigui amb batti 'filis' o amb (I)ben- 'fili de'. 
gordo etc.); o sigui: ' d de les terres blanes, molles', Però, millor encara: (I)ben às-sidda 'el [lloc] de la 
cat. Mollerussa, els Mollet, els Terra-molls o Terra- 2$ força, de la fortalesa'. Mot de la general i conegudís-
prims de l'Emp. i Ross, (contrastant amb els Terra- sima arrel sdd 'lligar a, fermar, estrènyer', 'fer qualse-
forts o Els Aspres); i hi hauria, potser, oposició amb vol cosa fortament', que és el significai de saddad: 
el nom d'Agrès, el poblé veí. d'on ve, p. ex., el nom d'accio tàsdîd, nom del símbol 

Descarto, en canvi, cercar-hi noms d'altres arrels de les geminades, familiar a tot aprenent de la llengua. 
aràbigues. Cert que hi ha smr amb idea de vivacitat 30 És ciar que també vigorós en l'àrab hispànic: sidda: 
(Dozy 1, 758b), el participi actiu del qual seria sâmir «fortitudo» i «angustia», amb glossa magna luta ("gran 
«alerte, expéditif»; que hi ha arrel sum, d'on els NPP lluita'); fortis: sadîd, sidâd, RMa, 242.3f, 397.4, 396. 
algerians Sâma, Sâmï-, Sámiya (GGAlg); que hi ha 7f. «stringere, daudere», 125b, sidda «fuerça, reziura, 
iamm, d'on el NP Sammà (Hess, GGAlg): però en fortaleza de varón» (PAlc. 254^33, 256.8, 16); amb els 
tots i cada un d'aquests la a, entre s i m («lletres lu- 35 afins xedd, texdid «apretamento, xudáyad: fuerte un 
nars») sona ç (o i, a Granada), per tant haurien donat poco; nisaddad: apretar» (103.32, 33, 85.23); i «apre-
-xem- indefectiblement. A Algèria es registra un NP tado: machúd» (103.34, probablement pronunciado 
îebmàm (i fem Sebmamâ); no fóra inconcebible que vulgar granadina del participi masdûd). 
un nom així davant t i havent-hi síHaba tancada s'ha- Per Dozy (Suppl. 1, 735.20) sabem que el moro va-
gues pronunciai sábma, per més que GGAlg hi posi 40 lencià Aben al-Abbar i el cordovès Aben-Hayyan usa-
Cbekhmam amb e, però també això és ben poc ver- ven sidda amb d matís especial de 'l'art de llançar (un 
semblant, tractant-se d'un nom isolât, i potser bere- projectil) a gran distancia'; i que a Egipte es registra 
ber, car ni té arrel arábiga ni en té fesomia. as-sidda en el sentit de «crise»; i, a manera d'inter-

1 Així era normal i quasi general en l'àrab valencià, jecció: «courage, ferme!»; i, en fi, que havia près l'ac-
a diferènda del granadí (que mantenia l'accentuació cepció d"avidesa' en l'àrab de Portugal (gloss. de Ley-
dàssica xahmi), segons l'oposició sistemàtica que den). 
he documentât en nota a l'artide Alcoi. El fet que Beneixida no consti encara en el Rept., ni 

enlloc, abans del S. xvi, fora d'una llista de les rendes 
reials, dona indici que primer no fou gaire més que 

BENEIXIDA 50 una partida de terres ben conreades: que potser a 
• això es refereix as-sidda, per la intensitat i vigor del 

Poble a la dr. dd gran angle dd Xúquer, uns 12 k. conreu: Escolano el tracta encara d'aldea, i només hi 
dret al N. de Xàtiva. havia moriscos fins a 1600. 

PRON. MOD.: benesida, 1935 (F. de B. Moli); Però també podem imaginar, i és ben possible que 
benisida, 1962 a Castellò de la Ribera (xxxi, 123.26); 55 en aquest angle del Xúquer, vora el punt on el tra-
beneisida a Gavarda (xxxi, 135.11) i al poble mateix; vessa la gran carretera de Val. a Xàtiva per Albe-
1963, a La Llosa de Ranes (XXXII, 37.17). rie, hi hagués un fort, amb guarnido (deis moros o 

DOC. ANT. No figura en el Rept. S. xiv: Benaxides deis nostres conqueridors), i que s'hagi de pendre d 
i Benexides llegí J. G. M. a l 'AC.A, en el Liber Pa- mot en el sentit de 'fortalesa'. Quant a la forma plu-
trimonii (f6 10); 1589: «Procès de la dutat de Xàti- 60 ral Beneixides, que veiem en les cites deis Ss. xiv i xvi, 


