
MEDIONA 

10 k. al Nord de Girona. 6); 1046: Mediona (Arx.Sols.y, 1046: Midionacit. junt 
PRON. MOD. mddinâ, oït a Girona, Vilopriu i amb Cabrera (Arx.Sols.y, 1057'. Midiona (Balari Orig. 

Parlavà per J.M. de Casacuberta (c. 1920). 355); 1087: Turre de Mera, del te.de St. Marti 
DOC.ANT. 1017: Mediniano (Monsalvatje xi, 269); (Sarroca), afr.N. «in alode de Medon [11 eg.Mediona] 

1089. Midiniano (Monsalvatje XVIII, 31); 1171: D. de 5 sive in alode de Sta.Ma.de Valle Fremosa (Arx. Sols.). 
Mediniano (Cart Pöblet, 177); 1173: G. de Midiniano Segueix amb formes semblants des del S.XII. 1136: 
(Espana Sagrada XLIV, 474); 1359: Madinya Mediona (MiretS. Tempi. 267); 1143: «Alodium de 
(CoDoACA xii, 93). Midiona» (Cart. S. Cugatm, 128); 1143: Mediona cit. 

ETIM. Nom en -ANUM dérivât d'un NP. No és proba- junt amb Orpinell (id.ib., p. 36); indatat entre 1131 i 
ble fonèticament que sigui METELLUS, d'on bastants io 1162: Midiona (bis), i un altre doc. d'igual data: 
NLL occitans (Skok § 204), com suggerì M.Lübke (BDC Mediona (.BABL vil, 10); id. posterior a 1145: Midiona 
xi, 29), sino METINIUS (Aebischer Top. 109 i Schulze (ibid. XIII, 109); 1165: kastri Midiona (MiretS., Tempi., 
188), que forma part de la mateixa familia onomàsti- p. 147); 1196: Mediona (Kehr, Papsturk, p. 572); 
ca d'on vénen aquests i altres noms romans (.Metilius, 1211: G.de Midiona (MiretS., El més antic text cat., 
Metonius, MexovXoq: Schulze 442, 195) i altres amb 15 p. 24; 1359. castell de Mediona (C0D0ACA XII, 34). 
-TT- potser intensius: romans O parònims cèltics, cf. 
Arbois de Jubainville p. 425 (Skok § 558). ETIM. Encara que ningu s'havia preocupat de Pori-

gen d'aquest nom, aviat vaig adonar-me que devia 
ser portât per l'àrab: perquè si fos nom d'origen romà 

MEDIONA 20 o llati (o fins germànic) el grup -DI- s'hauria reduït a 
-i-o-z-', com ja ho vaig dir en E.T.C. 1, 125. 

Nom d'un antic castell de Templers, que avui res- Es tracta, en efecte, d'un dels NLL aràbics, del nucli 
ta com una antiga i venerable esgl. rural a mig carni que n'hi ha en el Penedès i territoris adjacents, detallats 
de Sant Quinti de M. a Sant Joan de MEDIONA, po- en eis art. Masquefa, Gelida, Garraf,LaBleda, Cabaetc. 
bles de l'Ait Penedès, uns 15 k. al NNO. de Vilafranca. 25 Personalment, una de les possibilitats concretes 

Pron. mddiâna, oït alli, 1932 (Ll i, p. 40), etc.; de és que fos el nom d'algun militar sarrai que defensés 
St Joan de M. geçieralment se'n diu «St.Joan» i prou; aquesta frontera, en eis temps comtals, en què això 
si es vol precisar diuen sobretot (almenys la gent era mantingut pels invasors, o era terra de ningû, 
arrelada i velia) 'Sant Joan de Conilles' (kuni/ds), o fins cap a l'a. 900; una altra, que fos el d'algun sol-
bé menys sovint «S. J. de Mediona» —em deien a 30 dat, monacal, com eis Templers, que de vegades eren 
Savanell (x-1934); dos mesos més tard, al pöble ma- homes del migjorn, convertits al cristianisme. Induc-
teix en termes semblants, si bé reconeixent que s'ana- ciò incerta, si bé reforçada pel caràcter de castell 
va estenent més «S.J.de Mediona». El determinatiu d'aquella Orde, que després llarg temps conservà. 
antic era també acceptât per la gent d'església: 
«Mn.Marcel-li Garriga, prevere, de Sant Joan de 35 Màdyûn, fem. Màdyûna, és, en efecte, un mot 
Cunilles», firmava un col laborador d'AMAlcover de l'àrab comû i de tots temps: pròpiament el parti-
(.BDLC1, 1902, 42). cipi del verb dayan 'deure', 'estar obligat (per deute 

De tota manera, el que no fan en el pais és ano- pecuniari o qualsevol altre)'; també era el mot nor-
menar el mun. amb el nom de Mediona sol (com es mal en l'àrab d'Espanya: «dayn: debitus»; «midyan: 
fa en la nomencl. oficial), car tothom manté la conscièn- 40 debitor» (RMa. 231, PAlc. 20); « nadeyen: adeudarse» 
eia que Mediona és només un antic edifici a mig carni PAlc. 9 b, i altres nombroses formacions dins aquesta 
de St. Quinti a St. Joan, i el poblat que s'hi ha anat arrel; de la quai madyûn és el participi passiu; i tam-
formant a l'entorn. bé usât en el sentit de 'subjecte a una obligació mo-

MENCIONS ANT. 954: «termine de Midiona» Font rai', 'agraït a'. És clar que un mot aixi era ben propi 
Rius (C.d.P: 1, § 5). 954: «termine de Midiona ---». 45 per convertir-se en NP; i, en efecte, ho són avui, a 
citatamb Fontanet (lieg, a l'Arx. Sois.); 977: Mediona Algèria, tant Madyûn com el femeni Màdyûna 
(Cart. St.Cugati, 98); 984: «--- Fonterubia — Guar- (GGAlg., p. 269). O bé sobrenom, aplicat a una per-
diola --- Midiuna - - - Fódexo, --- Sti.Martini» sona o a una coMectivitat. 
(Dipi.Cat. Vie, 431 § 513). I aixi reaiment el constatera, amb una tribu africana: 

1006: «term.de Mediona», cit. junt amb Fontanet 50 eis Màdyûna eren una tribu que vivia prop d'Al-
(Arx. Sois.); 1011: Midiona (Cart.St.Cugat 11, 79); Khaârâ a les vores del r. selif, ja esmentada en el S. 
1011: «Wifredo Midionensis» (Cart.S.C. 11, 76); sem- x per El Bekri, i Hadj-Sadok (ed.del Hurradàòbih, 
bla ser el mateix que un Guifredus Midionensis, que 124). Justament aquesta bandada de berebers nòma-
cita MiretS. en un doc. de Terrassa (BABL VII, 401-2); des, foren dels que poblaren Al-Andalûs, segons 
1031: kastrum Midiona (Cart.S.C.n, 170); Wilielmus 55 lista fori (De Goeje, Bibl.Geographorum Arabum 1, 
Midionensis castri possessor (CCandi, Mi.Hi.Ca. 11, 42); però no hi ha cap raó especifica per fer-los res-


