CALAF
rala a l'àrab. 4
Encara ens hi inclina més el fet que el N P Halaf
ens consta com a ben usual entre els moros valencians. Un Suleimân Ben-Halaf apareix sovint en la
Tekmila del valencià Abenalabbar (2583 i passim). 5
Un Halaf veí de Riba-roja justifica el lliurament de
l'alqueria de Benissanó a. 1261 (Mtz.Fdo. Docs. Val.
ACA i, 328v°); i altres en Simonet. É s un dérivât de
l'arrel blf 'succeir, valer, compondré' molt viva i productiva, i avui el trobem com a N P a Algèria (GGAlg), io
a Egipte (Littmann, 84) i en el Desert d'Arabia (Hess,
p. 21, junt amb molts altres autors). I el canvi de h
en k romànic es produí també en els arabismes (encara que el pas a /, sigui més freqüent): barsûfa > carxofa, bànât > Alcaná, halífa > califa, port, alcouce, alcouces; V . força més casos en Steiger (Contr., 226-9).
T a m b é és possible que hi ajudessin els mots parònims en k-lf, l'arrel klf ( « a m a r e » RMa, 239.7f.) i es-

prove de l'àrab, i del mot balaf, d'una arrel vivissima.
Complétant ara els testimonis toponimics hi afegim el menorquí Binicalaf, possessió important del te.
de St. Climent de Mussuptà (XLIV, 60.19) desdoblada avui entre dos «casolans» (mapa Mase. 11E10),
binikaláf véi i bin.nçu (61.16). Estem segurs almenys
que aquest lloc i nom ja existia en el moment de la
Conquesta car l'anomenen en un doc. de 1286. 5
Tenim sobretot el poblé de Calafell, en el Baix Penedès, entre Vilanova i el Vendrell. El seu casc urbà
és a 5 k. de la costa, però el terme és ciar que hi
arriba, incloent-hi el barri dit « L a Platja de C. (veg.
GGC, p. 868)». É s també un nom ben antic, que podem documentar des d'abans i tot, que el de Calaf.
PRON. MOD. (del N L i del cognom molt difós que
en deriva) kahfél (oït des de jove a Bna., Vilanova i
pertot).

pecialment el mot àrabo-romànic, tan corrent, qalfat,
MENCIONS ANT.: 999, Calaphel (Mas, N. H. Bna.
cat. calafat, calafatar.
20 ix, 84); 1036, Kalafell (ib. v, 4); 1037 Kalafell, doc.
El que convenç més, però, és que aquest mot no
orig. (Cart. St. Cugat 11, 204); Kalafell (Balari, Or.,
fou solament un N P sino un nom cornu, de significai
158); 1044, Calaph (Cart. S. C. il, 234); 1054, Kalafel
viu en l'àrab deis nostres països, com ens ho demos(ib. 11, 269); 1180, Calaf el (Balari, 158; St. Cugat 11,
tra ja la forma com entra en els noms citats d'Eivissa
280); 1212, A. de Calafel (MiretS, Tempi. 230); 1212,
i de l'Ebre: «geble-alchalaf» (gàbâl « m o n t e » , 'munta-25 Calafel (Miret, ib., 330); Calafeyl, 1306 (Cart. de Vlfr.
nya'), caria-alcalaf : la construcció de complément amb
de Confient 14v°); 1359, Calafell (C0D0ACA XII, 28).
al- revela un substantiu de nom conegut: 'el turó del
L'etimologia sembla que es pugui quasi identificar
kbalaf', 'l'alqueria del
balaf, en efecte, està régisamb la de Calaf, o un diminutiu d'aquest; si fos el N P
trat com a nom comú en RMa i en PAlc etc., veg.
pensaríem en una espècie de nom afalagador, hipocoDozy, Suppl. 1, 397. El seu significai era especialment 30 rístic, d'algú; en la hipótesi d'un nom comú de caràceconòmic, relatiu a béns i possessions: RMa (s. v.
ter comercial, que hem formulât per a Calaf, seria 'la
succedere) li posa com a glossa «vel recompensare»
petita permuta, transacció o mercadet'. T a m b é es veu,
(598.8 i 3f.); PAlc defineix «satisfacción de la deuda»
però, la possibilitat d'una filiació diferent. E n àrab
«restitución», «retorno de presente», Boqtor hi afe- 'canya' es diu kálba: «arundo, ferula» (RMa 160) «caña
geix 'deixa, llegat' («legs»). Per tant aquesta alearía H vera», «caña hexa, caña roya (yerva)» PAlc 1 3 8 M 3 ss.;
al-chalaf significaría 'alquería del pagament, de la perperò aquest mot fa el plural kálb, i com que en aquesmuta' o alguna cosa així. I observem de passada que
ta estructura consonantica l'àrab vulgar hispànic solia
la grafia eh en aquest temps és precisament la forma
intercalar una vocal entre les dues consonants finals
com es representava en lletres llatines el so aràbic
(veg. DECat, s. v. coto, racô), és versemblant que en
de b (que també transcrivim avui kb), ço que acaba 4 0 l'àrab local aquest plural sonés kalab, significant 'les
de treure'ns l'escrúpol de fer venir la k de (Beni)kalaf
canyes, el canyar'. É s ciar que aquest sector de costa
d'un h aràbic.
és pie de canyers, i per tant aquesta etimologia escauI així hem de reflexionar també que en el nom del
ria molt bé ais llocs, car suposariem que aquí hi haCalaf, principal i documentât des de més antic, el de
gués l'anomenat «superlatiu islàmic», format amb el
la Segarra, no havent-hi Beni- ni Aben-, no hi ha r a ó 4 ? nom divi: kalab él-Lah 'el canyar d'AHah', 'el gran
ferma per fer-lo venir d'un N P ; tant o més probacanyar'.
ble és que vingui del substantiu usual. I ens ve fins
D e tota manera no ens precipitem a admetre-ho.
i tot un acudit més audaç, però no pas massa fantaÉ s una hipótesi més rebuscada que les del lligam amb
siós. Puix que veiem que el nom comú balaf designava
Calaf, els Beni- i Bim-calaf valencià i menorquí i el
transaccions économiques: ¿no vindria d'això l'haver- 50 Gebel alCbalaf d'Eivissa. N o hi ha necessitai d'aparlo aplicat al lloc de transaccions mercantils pagesívotar-se'n. Almenys, per la mencio de 1044 on duu el
les més famós de Catalunya? el mercal de Calaf \, de
nom en la forma Calaph, veiem que no es distingí d'allustre proverbial. «Sembla el mercat de Calaf» exclaquells en forma constant, i això es conjumina millor
men en un lloc on parla i discuteix una munió soroamb la interpretado d'un mer diminutiu; i probablellosa, com en els mercats i fires rustiques. N o hi causa 55 ment un «diminutiu toponimie» 'el petit Calaf', o siescrúpol el fet que en el doc. de 1015 només designa
gui el Calaf més reduït i menys famós que el de Seun puig no poblat: la tradició d'un mercat local ja
garra, tal com es digué Avinyonet per diferendar-lo
hi podia venir del temps deis moros.
del més conegut Avinyó; Gironella, de Girotta-, CalDeixem enlaire, si es vol, aquest últim punt. Però
de tes, de Caldes. Havia estât 'Calaf', com l'altre, però
en tot cas resta provada la tesi q u e l'element -calaf 60 acabà per fixar-se en la forma diferenciadora Calafell

