
GÀNITX 

es uns 15 k. al NNE. d'Ardèvol (XLVI, 83.39); potser 
copia inexacta d'un G an glides (sense Cal) (o de Ga-
nalgüdes}). 

És versemblant que tot surti d'un mateix NP germ, 
dels nombrosos formats amb -GILD (un centenar en 5 
Forst., la majoria fem. llevat d'uns 20 masculins) en 
combinacio amb WANDAL- (també productiu: 35, va-
riant de WAND- 24 i WAND AR- 18).1 -ÏLDE apareix ben 
sovint en la forma -elle en els nostres documents, d'on 
-ell modem; WANDAL- > Guanal- és evoluciö normal io 
catalana, reduït sovint a G anal- en posicio inicial. En 
eis nostres citats NLL, en la variant B) degué haver-hi 
metàtesi WAN(D)ALGILD > *WANGALILD > Gangalell; 
en la variant A) s'hi va produir, de més a mes, dissi-
milaciö. Gangalell > Ganganell. Un NP hapax Gaga-15 
ne llegit en un doc. del S. x per Abadal (P. i R., n.° 
319, podria ser copia imperfecta de Gagane</>. 

1 Documentats en fonts germaniques: Wändegildi, 
S. vin {Polypt. Irminonis Forst. 1526) i Waldegil-
dis (ib., 1505); Wandilhild S. IX; i cf. els cognats 20 
Wandeigard Forst. 1528 i Wandelgaud freqüent en 
les fonts catalanes des del S. x, cf. Aebischer, Onom. 
Cat., § 11, i en al très moltissims documents. 

-GÁNIM: BENIGANIM 

Vila valenciana uns 8 k. ESE. de Xátiva. 
PRON. MOD.: benigáni a Albaida, Xátiva i Val. 

1935; és general sense -m: Gz. Nadal (Acció Val. 1- 30 
ix-1930; MGadea, T. del Xé 1, 134 i Escrig Dicc.); id. 
a Quatretonda (xxxn, 1.19 ss.), Barxeta (xxxi, 153.4) 
i a la vila mateixa, i en les enq. de 1963; el kamí beni-
gáni pda. de St. Pere d'Albaida (xxxn, 109.24). Gen-
tilici-. beniganen{c)s (MGadea, /. c.). 35 

Els docs. antics mantenen, pero, la forma en -m\ 
Sarthou C., H.a de Játiva 1, 430.2; Lz. Vargas (1774) 
11, 61; ni, 62; Josep Benavent i Alabort, Reseña Hist. 
de la villa de 236 pp. n. 40, Val. 1901. I Red;, P 
(p. 111) escriu que Beniganim tenia 300 veíns. ¡ ^ 
ells cristians vells, del senyor Ramón Sans. Per SSiv 
(121.3) veiem que ja ho eren en el S. xiv, formant 
parroquia el 1535 junt amb els anexos moriscos Gua-
dasséquies (veg. l'art., i ja en el Rept.), Bellús, Benis-
suera i Alfarrasi que li pertanyien; com a esgl. s'havia 
usat, pero, la mesquita deis moros, fins que el 1391 
s'emprengué de fer-ne una de nova. Descriu les seves 
belleses arquitecturals i pictóriques (deis Ss. xvi-xvn) 
com a parroquia important car tenia 16 beneficis en 
aquell temps; s'hi bastí un convent francisca el 1575; 50 
i dona noticies de filis notables en els Ss. xvi-xvin. 

ETIM. Evident compost de Beni- 'la gent de + 
el NP Gánim, divulgadíssim en árab i de la fecunda 
arrel gnm\ de la qual no repeteixo ara els derivats, ja 
indicáis a l'art. Gallinera-, molt viva en la nostra part 55 
d'Al-Andalús (RMa, s. v. predari, grex, canis)-, n'és el 
participi actiu, amb el significat 'guerrer devastador, 
saquejador'. Un Ibn Gánim, era governador de Cór-
dova a la fi del S. ix. 

PARÓNIM. Rafalgánim, a 6 k. de Beniganim. 60 

Sembla que tots dos NLL venen d'un o sengles 
Cánim, que s'establirien aquí, donant també nom al 
Rahl al-gánim, rafal que ja consta en el Rept. com a 
lloc de diverses cases i terres: «Rabal Ganirn ante Co-
latella» (Bof., 341, 472, 492): aquest últim nom déri-
vât del de Colata, que resta després com un agr. de 
Benissuera (aquest és a 6 k. de Beni-gánim.). Avui ano-
to pía del fejalgáni o ra-, a Otos (i rafalgánim a la Po-
bla del Duc), grossa pda. a 3 k. de la vila, entre aques-
ta i Otos (XXXII, 141, 159). Quant a Colata consta com 
a dependència de Benissuera en els censos de moris-
cos del S. xvi (Lapeyre, p. 40). 

APE. Prevenim contra la possible confusió amb una 
alqueria de la valí de Pego que figura amb el nom es-
crit Benigalip o Beniagalip en el Rept. (Bof., 330, 320, 
El Arch ni, 82); Julia Ribera n'identifica el nom 
amb el d'uns Aben-Galib pare i fill, moros de Dénia 
{El Arch. 1, 252), cf. encara un Benigali, citat junt amb 
llocs de la Marina, en un doc. de 1322, que coneixem 
per una trad. cast. de 1813 {El Arch. iv, 319). Aquest 
sembla, en el fons, venir d'una confusió entre l'àr. qâ-
lib 'motilo' {RMa i PAlc) i l'adj. garíb 'estranger, es-
trany', per ais quais veg. DECat iv, 291^26 i 222al0. 

GÀNITX amb Gónec, Guanee i noms afins 

{1) És un veünat, avui poc conegut, de La Selva, 
en els afores de Llagostera. S'hi deuen haver de rela-
cionar aquests altres noms, també poc establerts, que 
cal exposar plegats. 

Tan poc conegut que calgué escoltar més d'una ho-
ra les explicacions que donaren tôt un senat de nota-
bles locáis de Llagostera, i pràctics del terme, convo-
cáis, per informar-me, per Mn. Ribot i el rector de la 
parroquia (1988); fins que, a copia de preguntes in-
ductores, a base deis altres noms del terme, va sortir 
també aquest NL (potser el defugien com mal cone-
gut o menys recordat). Per sort s'aprofità la sessió per 
ais altres noms del terme.1 

El cercava perqué el veia en vagues enumeracions 
del GGC (p. 355). I del Nom. d'Alsius: enumeració 
indatada de llocs del te. Llagostera, darrere Creu de 
Serra i Pocafarina, i seguit de Gaià, Vilar i JJobatera. 
Elis escriuen Ganix. A Casac. un inf. de Llagostera li 
pron. gants l'a. 1920; així ho deien també els de 1988, 
si bé afegint que dins la vila hi ha un «carrer de Ga-
nix». Pero el més informat deis papers municipals (En 
Soler Vicens) deia que el del carrer era un nom que li 
havien posât els de l'ajuntament, en memoria de l'al-
tre. 

MENCION S ANT. 1120-1150, Hinojosa resumeix: 
«reinando Ramón Berenguer IV -- -B. Miró, cometió 
numerosas violencias --- sobre los vasallos realengos 
de las villas de Asclet, Aganiz y Cabanes» {Reg. Sen. 
Cat., 271). Es tracta d'Esclet (3 k. NO. de Llagoste-
ra, veïnat de Caçà de la Selva) i de Cabanyes, que és 
a lk5 de Calonge, vora la carretera de Llagostera; 
cal, dones, identificar aquest Aganiz amb el nom que 
ens interessa; i suposar potser que el doc. explica que 


