
GALANES 

Seria raonable la hipótesi que San tes Creus sorgi ne s...). Car si bé els noms en -ANUM sofreixen imela, 
després, primer com una altra església agregada a està provat que en el P. Val. no operava la imela en 
Gaià (St. Pere), i advocada a Santa Creu (3). Car no- els femenins, degut a l'harmonia vocàlica, sobirana en 
tem que CRUCIS, aquí, fou, de primer un genitiu singu- el sistema fonètic de larab: com ho veiem pels dos 
lar. Sanctae Crucis, com ho mantenen els bons llatinis- 5 Borriana, i per Sottana, Saranyana etc. (E.T.C. li, 247, 
tes del Vaticà. Cas comparable al del Cap de Creus 260, 261, 268). Dérivât del mateix NP GAIUS, tan clàs-
(CAPUT CRUCIS), on també sentim Creus com un plu- sic en llatí, que ha donat Gaià (supra). No és probable 
ral, però només secundari. Després, aquest sentit ro- afegir-hi La Gaiana, mas antic a l'alt Gironès (te. 
manie s'estendria, convertint Sanctae Crucis en Sanctas Amer, XLIV, 85), del qual recullo dades més abundants 
Cruces, com ho posa la renovació del doc. de l'any 10 ib., p. 81: en aquesta comarca, no havent-hi -/- vin-
1353. I aixi quedà després com a nom del grandiós drà de GALLIUS. 

monestir, que aviat bastiren allí els nostres sobirans, No crec que se li pugui conjecturar altre enllaç, 
dotant-lo d'incomptables possessions i privilegis. El versemblant ni sostenible per més que s'assemblin 
nom illustre del cenobi va anar relegant el de St. Pere Gaianes i Gaineta. Aquest, però, ve d'un parònim in-
de Gaia a l'obscuritat, i així ha quedat després Gaià conciliable del qual tracto en apèndix: 
com a nom propi del riu.3 

Tot deixant enlaire aquest ultim supòsit, resta la GAIXNA, pda. extensa i important del te. de Va-
prova que aquí hi hagué un lloc Gaià (St. Pere) que liada (XXII, 74.23), citada entre els Montaguts i La 
pogué donar nom al riu. Si els romans havien anome- Liorna; els de Montesa ho confirmaren, posant-lo en-
nat TULCI el riu Gaià, com ha admès Othmer (BABL 20 tremig de l'erm. de St. Sebastià (prop del cementiri 
VI, 335) i altres, hi hauria encara una altra raó per ad- de Montesa), i la Raconada (xxxn, 61.24); una part 
metre aquella tesi. és Els Fondos de Gaixna, ja prop del Barrane dels 

1 Aquest és després de 1053 i abans de 1071; els Orms (77.4). La pron. fou gâzna a Montesa, i a Valla-
altres 4 van datats de 1063 o 1064. — 2 En la de da un deia gaizna i l'altre gàina, que deu resultar d'a-
978 l'essencial és la «dominicatura Stas. Cruces», o 25 quella per simplificado del nexe -aizn-; també IGC 
sigui també un concepte toponimie, no hidrònim. — posa «Gaisna», com nom d'una casa, a 3°00 X 38°55. 
3 No hi ha cap raó per suposar que B) ni D) tinguin SSiv. diu que li han donat Gaineta com despoblat de 
cap base hidronímica; tampoc C), car aquí el nom Montesa, i que no en té cap altra dada (tampoc en 
de la riera és secundari, i el del lloc apareix incom- GGRV ni enlloc més). 
parablement més repetit, des de l'origen. 30 És evident que aquest Gaineta és un dérivât de 

Gai(x)na, amb tot l'aire de ser-ne un simple «diminu-
tiu toponimie». I és ciar que no es veu cap possibili-

G AI ANES ta t de lligar la forma Gaixna ni Gaineta, amb Gaianes-. 
no sols seria inconcebible que Gaianes, amb la seva 

Poblet valencia de la comarca de Mariola, 6 k. al 35 terminado -anes, s'hagués tornat Gaixna (amb un im-
Nord de Cocentaina. possible canvi d'accentuació i una -x- afegida), sino 

PRON. POP.: gaianes, enq. de 1963 (xxin, 145- que els llocs són també ben séparais: més de 30 k. 
147); la cobla popular: «Turballos, cau de raboses, / lluny, i amb dos rius i dues o tres serres, i una dot-
i Gaianes, la llobera, / i Muro, l'aviva(d)or / de la zena de pobles entremig. Són, per tant, noms vaga-
gent malfaenera», recollida allí (vegeu-ne d'altres de 40 ment parònims, però ben inconnexos etimològicament. 
semblants recopilades per Sanchis Guarner) (Mise. Fa- L'aspecte i estructura d'aquest no és catalana ni 
bra, 385, 390, 395). romànica, sembla arábiga. Si bé és cert que no existei-

No era, dones, lloc de reputació important ni de xen en àrab arrels de les formes més semblants (amb 
fama rumbosa. Però ja es troba des d'antic. En docs. q- ni g-), que tinguin -n al final; i, al mig, s ni g. Hi ha, 
de 1267 i 1270 sitúen el lloc de Fontesielles prop de V però, l'arrel bsn, que pertany a l'àrab comú i ja antic, 
Gayanes (Mtz.Fdo., Doc. Val. ACA i, n.° 737 i -045), en particular viva en l'àrab hispànic i magrebí (Dozy, 
veg, supra art. Foncentella. SSiv. (243) diu que se li Su. i, 379). I en la forma basna, podia passar a gasna 
féu església el 1535, desmembrant-lo de Cocentaina per adaptació al nostre consonantisme, car b dona ben 
i donant-li com anexos Torballos i Alcoceret; amb 50 sovint / però no és rar que passi a g. 
moriscos en temps del «Beato». Tenia 25 cases de mo- 50 La forma basna en efecte es troba en els més antics 
riscos l'any 1563 i 62 el 1602 (Lapeyre, 43); Reglà li diccs. aràbics (Djauharí, Firuzabadí, el Karmaní, a. 
dona també la forma Gayanes el 1609, amb 60 moris- 1065: Lane, 745a), i amb variants basin, bisn-, i l'adjec-
cos. Com que deuria quedar despoblat per l'expulsió tiu basin «dur au toucher» és de l'àrab general; en els 
se li donaria carta de poblament (veg. Lz.Vargas li, lèxics hispànics i magrebins, la més representada és 
73). W la forma basin que el nostre RM a tradueix «grossus» 

ETIM. És fàcil: l'unica que em sembla raonable i PAlc husn «gruesso en hondura, gordura, en canti-
és que sigui (com anticipava ja en E.T.C, i, 288.283) dad»; basin i basûna ja en el conte més antic de les 
un nom de data romana dels derivats en -ANUM, -ANA, 1001 Nits (Dieterici). I a Algèria basâna «épaisseur, 
que com és sabut també apareixen en plural, -anes grosseur», com abstracte (Beaussier). General en àrab 
(Capçanes, Cabrianes, Lluçanes, Glorianes, Arenya- 60 és l'adj. 'àbsan «dur», «gros», «rude»; en gènere fem. 


