SAIG
Cinca i l'Alcanadre. Cf. E.T.C. il, 121-122.
a scfidìn 'braços de riu\
PRON. POP.: saidí (8 vegades).
DOCUM. ANT. Zaidin, S. xi o primers del xii (LiLa Saidia, V. La Saida Saiet, V. 5- (mise, àr.) Saiber feud. i, 36, document d'un comte Ramon de Bar- fores, V. Sentfores
celona, anterior almenys a la reconquesta definitiva de *
Tamarit), 1149:
1170:
X I I I : C*y¿¿;
1252: Çaydinum; 1279: S ay ditto; c. 1170: Cay di en la 5.AIG
llista d'afrs. del terme sarrai de Lleida (p. p. G. a Biosca, n.° 46).
Lloc antic del terme de Bellver de Cerdanya, vora
ETIM. Arábiga sens dubte, però les possibilitats io Baltarga; i el coli de Saig, al límit oriental de la Batllia
concretes són moites. El mes raonable, però, és creu- de Bellver.
re que té la mateixa etimologia que un Zaidin de prop
DOC. ANT. 891 : «Sancii Martini de Saii — quade Granada, que Ibn-al-Khatib anomena as-sàïidîn (Altor probos homines de Say» (Abadal, Eixalada, 168);
And. xvii, 375), grafia que limita molt les possibili965: villa Sajo (ibidem, 195); 1281: parrochia de Saig
tats en aquest cas: això difícilment pot esser altra cosa U (Ponsich, Top., 160); 1294: Sai (ibidem, 160).
que un plural de sfcid 'avant-braç', 'cada una de les
ETIM. Prove del gòtic *SAGJIS 'saig, funcionari inales d'un ocelT, que degué pendre el sentit de 'braç de ferior de justicia' (DECat VII, 596¿Z32-34). J . F. C.
riu', car el femení sâcida significa 'afluent d'un riu';
encara que sols el trobo en diccionaris clàssics, no deSaimana, V. Sellemana Saines, V. S- (mise, àr.)
gué èsser estrany a l'àrab parlai, car Dozy l'hi docu- 20 Saió, V. Saiol
menta en altres accepcions; és veritat que la forma
plural d'aquest mot sembla èsser sawácid, plural fracte, però en àrab vulgar degué existir el plural «sa» o SAIOL o SAIÓ, SIA
regular sâcidîn.
L'aplicació al nostre Saidí fóra molt natural, car el V
Nom de masos i de paratges muntanyenes.
Cinca és un riu gran, de fortes avingudes, que sovint,
Vénen de variants de saió o seyló 'una de les franges
per tant, deu dividir-se en braços, davant Saidí, com de camp cultivades, d'un camp de sembradura'; el mot
a conseqûència deis aHuvions d'aquestes avingudes. De
explicat, i estudiat des del seu origen, en el Dicc. Famoment ens podem atenir a aquest origen.
bra i DECat vu, 598&20-26.
Cert que en el nostre cas hi hauria altres ètimons 30 I . I ) El Sió, veïnat a l'Anoia: nucli de 7 cases i espossibles. Oliver, en el llibret de Top. Arábiga que glésia en el terme de Sta. Margarida de Montbui (enq.
atribueix al seu oncle Asín, parteix de Zaidîn «los des- de 1937 i N.C.E.C.).
cendientes de Zaid»; però llavors hauriem de tenir (i
2) Els Setols (oït dlsdiçls allí, 1965), antic mas volmés en les formes antigües) ^Seidt (cf. Beseit i Calatat d'un gran planell de camps, a la vali de Finestres,
ceit): hi cal, dones, una consonant emfàtica, que ex- ** Gironès, a mitja pujada en el carni que duu de Sant
pliqui la a constant de Saidí.
Aniol a la carena d'El Freixe, a Falgons i cap a MiePosats a partir d'un nom de persona, potser fóra
res (i 1968. XLIV, 95).
preferible de fer-ho de As-Sactdî (dérivât de sacid
3) Id., mas en el te. de St. Iscle de Colltort, també
'afortunat'), puix que fou molt emprat com a sobre- en un replà serrats amunt (1965).
nom d'home; Seidia, conegut en l'onomàstica valen- 40
4) El Seiol (dl saiçl), a l'alt Vallespir, veli mas en
ciana (supra, 2), deu èsser el femení corresponent; val ruina a la vali de La Parcigola, te. de Prats de Molió
a dir que en mots d'aquesta estructura l'àrab vulgar (xxiv, 36).
generalment desplaça l'accent cap a la síHaba penúlti5) i 5 bis) El Saiol i el Saiolic, vells masos que Plama, però aquesta no és una objecció d'abast absolut, devall cita a l'ait Vallès, prop de Marfà, entre el Molí
45 de Brotons i La Datzira (monogr. de Castellterçol,
sobretot en els arabismes més antics.
p.
El meu informant de Saidí, en l'enquesta que vaig
115).
fer-hi el 1955, havia sentit dir que del seu poble abans
De la nostra indagado etimològica resultà que
se'n deia la Saida; no lluny de Saidí, en el terme d'Alaquest mot és germà del fr. sillon, que ha acabat per
macelles, hi ha un poblet dit La Saida (avui pronun- significar 'sole (de sembra)', però en fr. ant. (on tenia
ciat vulgarment la Saira o Almacelletes), i és concebi- la forma seillon = al nostre (1), d'on l'angl. mj. selion)
ble que en altre temps la Saida vagi èsser més impor- significava "la franja de terra arable entre dos soles patant que Saidí i que a aquest se li apliqués un dimi- raHels', «modus agri, lira, porca», que és el sentit que
nutiu semblant al que veim, p. ex., en Torrenti, Cal- mostren els NLL estudiats.
de te s, F avare ta, La Poble ta, Ransol o Meritxell. La
Remuntant més enllà, resultà ser dérivât en -ONE
Saida, igual com La Zaida de la provincia de Saragos- # (1) o en -OLU (2, 3, 4, 5) d'un mot indœuropeu, que
sa, pot venir de l'àr. zâcida 'anexa, accessòria'. Però el provenia de l'arrel SE/SQ 'sembrar*: la que es conservà
fet és que la documentació de Saidí, en els Ss. xi-xni,
també en la forma SEKLA O SETLA d'altres llengües, amb
ja ens mostra la terminació -i{n) en forma constant, sentit semblant al del nostre saió i fr. ant. seillon: a
per tant cal mostrar-se incrèdul amb la dada del meu saber, d'una banda, el lituà seklà 'sembra, sembraduinformant, home sense lletra ni crítica. I ens atindrem 60 ra', hereu directe de Tindoeuropeu; i per altra banda,

