TALAPI
ETIM. En el Princ. és nom certament pre-romà, ment del sorotàptic, i aquesta del cèltic (llengües gerque es repeteix amb variants en el Centre i Oest de manes al capdavall); o bé possiblement sorotàptiques
la Península, d'origen probablement indoeuropeu, cèl- totes dues, en variants formatives i vocàliques un poc
tic o no, però no ibero-basc.
divergents. Sembla que en gallee TALAM- hauria ha1) Talamanca de Jarama, antiga vila (avui 710 hab.), s gut d'emmudir la -L- si fos intervocàlica des del prinp. jud. Colmenar Viejo, prov. Madrid, a una trentena cipi; és versemblant, dones, que Talamancos resulti
de k. de Guadalajara. Consta ja talamanka, en fonts de TALM- amb anaptixi de data romànica com en Saaràbigues Ss. xi i ss. en el Himyarí S . xv, 155, però lamanca SALMANTICA. D'altra banda, els port. Tamanque recull noticies sobretot d'una font del S. xiii;
queiro, -eira, -eirinhas presenten l'emmudiment de la
d'allí un célebre tradicionista el Talamankî, que mo- io -L- i amb contracció Taam- > Tarn- i per tant una barí allí el 1037 i nasqué el 951; 1 és conegut com a se pre-romana TALAM- que és la que podem servar per
mestre d'Abenházam de Cordova i d'Abensida de al nom català.
Murcia, nascuts tots dos poc abans o poc després
La variant mase, i plural -ancos del gallee Talamante l'any 1000 (GzJPalencia, Lit. Ar. Esp., pp. 140, eos, pogué tenir una resposta, amb el sufix més com226).
W plicat, *TALAMANTICOS, en terres de toponimia ara2) Hi hagué un altre Talamanca, a la prov. de Bur- bitzada, car a base d'una pron. arábiga apocopada tagos, avui mig oblidat, no gaire lluny d'aquesta ciutat, lamánteqs és com ens podem explicar la forma reperò essent menys important que l'altre el distingi- duïda Talamantes, nom d'un poblé aragonés («lugar»
ren amb el dim. Talamanquiella, amb qué figura en amb mun.), al peu del Moncayo, uns 70 k. a l'OSO.
un document de Covarrubias de 978 (Mz.Pi., Orig., 20 de Saragossa, amb un duplicai Talamántes, extensa
163) i en un de 1179 del p. jud. Lerma (id., Doc. partida munt. a la Serra d'Espadà, te. de Suera (xxix,
Ung., 150, 14,16).
177.21).
1 Levy-Provençal (ed. del Himyarí, p. 155) l'ano3) En variant masculina i plural: Santa María de
Talamancos, poblado antiga que Car. Michaelis situa
mena Aben-Lob at-T.; Oliver, cUmar at-T. (Maa Bubal, prov. d'Ourense. És conegut a causa del tro- 23 drid, 248-52). I suposo que és el que figura com
bador gallee Fernán Paes de Talamancos, que vivia
Abu cUmar at-Talamanki en la Tekmila, 2611.
l'any 1286 (extr. del seu art. de ZRPh. xrx, p. 20, 16n.
i 67), autor de la peça 943 del Cane, de la Vat.; també figura en la variant metatètica Tamalancos, cantiTALAPI
ga 941 i índex del Canç. Colocci. Dona Carolina, en 30
l'ed. del Cane, da Ajuda n, 546, hi afegeix unes forAntiga alquería i possessió mallorquína, del terme
mes contractes i deriv. Tamanqueiro, -queira i -quei- de Sa Pobla. Nom ja estudiat, i amb prou detall, en
rinhos, de la toponimia de Portugal.
el vol. i, pp. 469-70. Però amb judici lingüístic i etimologie vaciHant i insatisfactori. El que cal afegirSense més recerca, podem donar ja un judici e t i m o - h i és que la pron. viva és tdápi (i a l'«Amo» li diuen
logie que, almenys en termes generáis, és ciar i segur, «es tais pié»),
Recordant la vaga semblança amb SALMANTICA > SaEncara que apareix en la forma Athanapi, en un
lamanca, HELMANTICA (i Almántiga) (Tovar, Zephy- deis còdexs del Rept. (Quadrado, 4 5 4 ) , hi ha Athauarus vin, 78-79) se'ns presenta la sospita d'un origen pi en un altre deis còdexs, i encara Athauafi en un
cèltic, que si l'estenem més laxament cap a l'indoeu- 40 altre. En definitiva i en realitat, crec que les formes
ropeu, deu ser encertada per a tot el grup. Ara bé, auténtiques son aqüestes dues, i que hi hagué el comú
una formació en -ANTICA, amb síncope romànica -anca, error de lectura « per a.
pot ser ben bona fonèticament per ais noms castellans
Probablement vindria de l'àr. tauuâf! 'guardia', dei gallego-portuguesos, amb aquesta terminació. Tant riv. de tauuâf 'servidor, abnegat' (Dozy, Suppl. il,
TALAM- com TALM- (amb anaptixi com en Salamanca)*? 68; RMa, 2935). NP algerià tauuâf (GGAlg., 25b):
durien a una base perfecta en principis fonètics.
rabal at-tauuâfi 'raval del bon guardia'. Després, però,
Però no en català, car en la nostra fonètica el re- aquest nom sofriria l'atracció d'un altre NP, ben pressultat d'això hauria hagut de ser -anxa (cf. panxa, cien- tigiós entre els moros: al-Tacalibt (gran tradicionista
xa, manxa de MANTICA, perxa de PERTICA etc.). Però f a. 1038); nom que, en efecte, apareix també en doels nostres Talamanca suposen una base en -ANKA, amb 30 cuments d'Espanya: parlant del poblé aragonés G riel sufix sorotàptic -ANKO-, -A, que hem documentât: sén (p. jud. Almunia de Da. Godina): «in Crisenic,
En Schmoll des d'antic (Vorkelt. Idg. tìisp., 509), i ille alode qui fuit de ilio mauro per nomen Talabi» a.
jo molt copiosament en mots residuals i topònims del 1225 (EEMCA in, 530); en una variant que ja s'anostre domini i de tot lliispànic {Top. tìesp. li, 186- costa a la del nom mallorquí. Degué haver-hi, dones,
187). Afegim-hi encara els ast. Naranco i Coyanca ( c f . " una fusió entre els dos en l'àrab vulgar de MallorConvianca a. 569); els TOUTANCA (Tudanca ibid. IL), ca; com sigui que l'àrab tendia a canviar les p toTEDIUANCOS, Romaneos (ibid. n, 271).
màniques adés en b adés en /: per tant els bilingües havien de tenir la sensació que Tauafi i Talabi/
Degué haver-hi, dones, una doble base parallela -ibi eren Talapi mal pronunciai per la fonètica dels
TALAMANKA/TALMANTICA o TALAM-: aquella p r o b a b l e - M moriscos.

