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ALFAQUÎ,

ELS FAQUIMS

Son Far, partida antiga del terme de Santa Maria
del Carni (Mallorca), documentât en el Mapa del Car(1) Benifaquí, partida de Planes d'Alcoi (xxxiv, denal Despuig. Sembla que modernament s'ha perdut
138.10). Pron.: benifakt. 1609: Benafaqui, del Duc la memoria d'aquest nom atès que ni Coromines ni
de Maqueda, 30 focs de moriscos (Regia, 116). Lapey- 3 Mascaró no el van poder documentar en les seves
re (p. 44): Benialfaquí amb 11, 13, 27 focs moriscos
enquestes.
en els censos de 1563, 1572 i 1602. SSiv (118): BertiCa Na Fara, sementer del barri de Ses Rotes d'Afaquis «grupo de casas anexionado a Planes, que se laró (Mallorca) (xl, 28.16).
unieron a Catamarruc, al erigirlo en 1535 como rectoVénda des Far, vénda de l'illa de Formentera.
ría de moriscos». «Eran 21 familias en Benialfaquí en io ETIM. Del greco-llatí p h a r o s 'far, farola, fanal'
tiempo de moriscos» (Cavanilles n , 153).
(DECat m , 881¿z8-ll). J. F. C.
(2) L'Alfaquí, pda. del Pinos de Monòver (xxxvi,
74.21).
(3) Jaume Faraig, alias lo Faquinet, home de Bor- FARALLÓ i FARADELL
riol, a. 1588 (Traver, Antigs. Cast. Pna., 466).
n
(4) No és segur que se'n distingeixi etimològicaEn el DECat ni, 883<z26-29, s. v. faralló 'escull element: Els Faquims, pda. de La Torre de l'Espanyol vat i penya-segat, prop de la costa, o un tros mar en(xiii, 54.21).
dins', es recullen ja molts NLL de la costa anomenats
ETIM. Car ja entre els moriscos, i mes entre re- El faralló, nom del qual s'explica allí l'etimologia. Hi
pobladors cristians, hi va haver sovint confusió entre 20 afegim la Punta des Faralló (oït fdra(y)ó) en el terme
dos mots aràbics distints: faqîB 'jurisconsult, entés en de Santa Eulalia d'Eivissa.
dret i altre saber', i en particular, 'teòleg o sacerdot
El Faradell Gros i el Faradell Petit, illots del termahometà'; i d'altra banda hakîm 'savi', 'intèrpret' i me del Port de la Selva (xlv, 11.136).
vulgarment 'metge'; segons la forma actual sembla que
ETIM. Faradell sembla ser forma alterada d'un dim.
el (4) correspongui mes aviat al segon, i els altres a l f a r a l l o n e l l amb dissimilació (1141 > d-ll) i contaminaprimer; però, com també s'explica en el DECat 1, ció amb foranell 'escull forà, de mar enfora'. J. F. C.
18&24-33 i DECH 1, 50, es produïren moites confusions entre aquests dos parònims (veg. encara cita d'un
«Farfany alphaqui» a. 1280 a l'article Farfanya).
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(1) Poble de l'Horta de València. Pron. benifarâc
(«Benifaraig» MGadea, Te. del Xè 1, 360), pertanyent
al mun. de la capital. «A la derecha de la acequia de
El Far d'Empordà, poble de l'alt Empordà, a la Moneada y del barranco de Carraixet, están los luga35
dreta del riu Manol.
res de Benifaraig, Borbotó, Carpesa y Tabernes BlanPRON. MOD.: si fâ, oït per Casacuberta a Figue- ques», Cavanilles (1, 147), amb dades geogràfiques i
res (c. 1920) i per JCor. a Llançà (xxii, 109M3).
économiques d'aquest conjunt. Segons SSiv. (118) «luDOC. ANT. Farus a. 844; 922 (Alsius, Nomenclâgar de 702 hab., en tiempo de la Conquista era una
tor, 50); Ipso Faro a. 974 (Marcati., 907); Farum a. alquería, donada en 1241, a X. P. de Tarazona, que
1130 (Kehr, Papsturk., 316); Far a. 1173 (Alsius, 50); 40 \ a cedió a los Templarios; en el S. xvii tenía 30 caSant Marti de Far a. 1315 (BABL iv, 470).
sas». No figura en els censos de moriscos del S. xvi;
El Far, agrégat de l'ajuntament de Dosrius (Mares- en el de 1609 consta Banifaraig amb 50 cristians vells
me). Pronunciació moderna: al fár, oït per JCor. (Regla, p. 107).
(1925). Documentât: Castell des Far a. 1359 (C0D0(2) Benifaraig d'Alzira, nom amb què segons SSiv.
ACA xii, 13).
(118) era conegut ja el 1288, si bé eli encapçala la nota
El Far, poble agre, al mun. de Torrefeta (Segarra). com Benifarax, i en dona altres noticies sense preciPron. mod.: I fâ, oït per Casacuberta (c. 1920) a Frei- sar la grafia, en els anys 1387 i 1549. Lapeyre (p. 40)
xenet. Doc. Antiga: Far a. 1044 (en un document lie- el troba com llogaret d'Alberic, amb 18 moriscos en
git per JCor. a l'Arxiu de Solsona); Lo Far a. 1359 el cens de 1563, però no en els altres d'aquesta èpo(C0D0ACA xii, 53).
C a; en temps del «Beato», fi del S. xvi, hi havia 20
Sani Cugat des Far, partida del terme de Castell cases de moriscos; i desmembrat d'Alzira, fou anexat
d'Aro (Baix Empordà) (xliv, 174.14).
a Alberic.
El Far (d'Amer), muntanya i santuari en el te. de
(3) Beniforaix figura amb data 1250 «alcheria in Cales Planes d'Hostoles. Pronunciació moderna: d fár, nal de Navarrés» (Rept., 345; SSiv., 121).
oït per JCor. (1928).
(4) Benifaraig, despoblado de Benigànim, en alguLa Mare de Déu de Far, santuari de la parroquia
nos documentos (SSiv., 118).
d'Espui, municipi de la Torre de Cabdella.
(5) Benifarraig escriu IGC, com a nom d'una gran
El Far, mas del terme de la Nou de Berguedà, vi- partida del te. de Bocairent, '05-06 X '45, dada sensitat per JCor. en una excursió l'l-vn-1934.
se confirmado, car el meu inf. d'aquesta vila la ignoTorres del Far, en el terme de Talteüll (Rosselló). 60 rava del tot (xxxv, 60.1); però és lloc massa llunyà
FAR

