
BINI 

BINI dona com a deshabitat, però jo ho vaig recollir pron. 
binidumára-, i, com a noms de tot aquell rodal: «es Bi-

Mallorqui te. Lluc, veg. vol. i, 69. Corrobora encara niaumares». El més simple i probable admetre (com 
la tesi de pronunciado arabitzada de PINNA 'penya' el Asín, Top.) que vingui de Bàtti ai-mar'a 'filis de la 
fet que tot allò és terreny penjat i penyalós; i 1 k. al * dona', mot de l'àrab general i hispànic (marà, RMa), 
N. de la Penya de Bini, la Coma de Bini comença al amb descendents en les Uengües hispàniques (DECat 
peu d'un megalit (altre gran roquer). v, 483, EntreDL); no hi fa res que PAlc accentui mará 

(illa ss.), car en mots d'aqueixa estructura l'àrab par-
lât solia admetre diverses accentuacions i la granadina 

BINI- 10 diferia de la deis nostres països quasi sistemàticament 
Atenció: (veg. llista l'article Alcoi). Deu ser, dones, això, enca-

Fora deis noms en Binia- i Binib-, tots els altres ra que no ens en consti l'ús com a NP. 
noms d'aquesta inicial se cercaran a l'ordre alfabètic Fora objectable fonèticament partir d'un NP de 
del segon component: Binicasat a -casat, Binicodrell a l'arrel cmr, com cAmmâr (Hess, 41, i GGAlg) o els 
-codrell, Biniortell a -orteil etc. w algerians cAmâra, Ben-Acmâra (GGAlg, 13.40), su-

posant que, en contacte amb cain, la a s'havia conver-
Biniaco, V. vol. i, 15 Biniaddaia, vol. i, 14-15 tit en au o al-; cert que en el Rept. de Val. hi ha Be-

Biniaflà, V. -flà, Beni- Biniagolfa, vol. i, 15-16 Bi- no(h)aumar com variants de Benihomar, nom d'un ra-
niagual, V. vol. i, 16 Biniai, Biniaiel (men.), V. Be- fai de Segàrria. És incomprensible què vol dir AlcM 
niaìa Biniaixa, V. Biniàixer, vol. i, 18. 20 e n suggerir que vingui d'un «ar. maraea 'font»: no hi 

ha res de semblant entre els sinònims aràbics de 'font' 
BINIALÀS (fawâra, cain etc.), ni res en les arrels mr° ni r°w (pot-

ser es confon amb mar0 'pasturatge', mot poc general 
Alquería de Mercadal, men. (Mase. 2F10 i AlcM), i i que no ha donat prole antroponimica 

muntanya de Binialàs (XLIV, 26.10). No sembla que ^ 
es pugui explicar per un dérivât mossàrab de pen(y)a 
o penyal; tanmateix, essent muntanya, podria resultar BINI AMAR 
de metaplasme d'un més antic *Binalar (< penalar, 
coHe. = cat. penyalar) i després posât en plural -a(r)s; Agrégat de Selva (Mail.). 
però és Binia-, no Bina-, 30 PRON. POP. : biniamâ, oït a Inca i a Lloseta (XL, 

Potser d'un NP aràbic, com ara Hallâs algerià (GG 45.6, 54.5). És a l'extrem S. del terme (XL, 61.10), al 
Alg.), de l'arrel bastant productiva hi s 'aplicar-se a' S. de Mancor i prop de la r. de Lloseta. Ja Biniamar 
etc., de la quai seria adjectiu intensiu, de formació en el m. Despuig; i escrit Biniamear en un doc. de 
normal, corresponent a l'adjectiu hâlis «courageux, 1710 (programa de festes de Selva, 9-vin-1963). El més 
avide» (Belot, 133.16f) i Halîs a Aràbia (Hess, 19), 35 segur és admetre que ve del plural del NP Ibn cAmâr, 
encara que no gaire documentada per Dozy (Suppl. 1, molt conegut; i, en particular, nom d'un personatge 
315a). El h de vegades es perd sense passar a /-, i com de Cordova (Al-Hosaní, Hist. deis Jutges de Cordova, 
que esperaríem més aviat que es pronunciés -as (> ès) p. 138 del text aràbic). Més problemàtic fora partir 
pogué influir-hi el sufix cat. -às. No m'és conegut un à'àhmar 'vermeil', al costat del quai hi hagué una ac-
NL Benalaz que Asín diu de la prov. de València 40 centuació vulgar ahmár (PAlc, 115&36), car ens cons-
(«àrab. indescifrado»), i és de témer que no sigui més ta millor l'altra accentuació: Javal-ambre < gàbal- áh-
que un error per Vinalesa, el quai lingüísticament no mar, i «Abenámar, Abenámar, moro de la morería» en 
és relacionable amb -alàs. Més problemàtic fóra reía- el célebre romance fronterizo. 
cionar amb cAllâf (GGAlg). De ahmar vindria realment Benamar alquería ant. 

4 5 te. Borriana, si la grafia Benahmar que li dona V. For-
ner (BSCC xiv, 263) es fundés en algún escrit en lle-

BINIALCALÁ tres aràbigues: els mss. nostres és segur que no ho 
haurien grafiat així; al trament això no descansaría 

Terme Mercadal, pron. biniuklá i (corregint-se) bi- més que en la flaca autoritat de Forner. 
niukalâ, especialment Font de biniuklá (XLIV, 26.4, w 
33.16), veg. vol. 1, 27. Àr. beni 'l-qal'a 'els del castell'. 
O seria mossàr., < penal ciar 'penyal blanquinós'? BINIANCOLLA 

Binialgorfa, vol. 1, 15-16 Biniali, V. Benialí Antiga alquería, i cala al Sud de St. Lluís de Menor-
55 ca (Mase. 1216) XLIV, 66.6, 66.9; n'hi ha un altre a 

Llucmaçanes (mera tanca?), pron. binirikçh XLIV, 
BINIALMARA 65.1. Cala de Biniancolla en el mapa Sorà, Cala de Bi-

niaucolla en el Derrotero de Tofiño (fi S. xvin, 230). 
Possessió important te. Sencelles (XL, 118.24): ja en De Far. bàni al-qi¿Ua 'els de la gerra'. Alcolla és mot 

el mapa Despuig, i Mase., 18E11; el Nom I.G.E. ho-60 ja antic en cat. [1276], i dissimilai ancolia en l'ús malí. 


