TAMPAR

pliquen que «es una espluga» (xxxvin, 173.19).
plural Beni corresponent al sing. Ibn, o Aben 'fili de'.
Cova del Tamborino, en les penyes de la V. de Canada de Binatandús poble arag., p. jud. à'Aliaga,
Laguar (xxxiv, 151.15), altre lloc tan adéquat al res- 12 k. a l'O. de Cantavieja, i uns 50 a l'E. de Terol.
sonar com el de Parsent.
L'inf. d'Olocau del Rei, pron. «k. de bilatandút»
Corral de Tambori, a l'ait Pallars, te. Surp (xxxm, J (xxvm, 50), amb el canvi conegut de Bina- en VHalli.16), no sembla ser post-antroponímic, encara que (Vilafamés, Vilamalefa).
la gent ho cregui; perqué ja consta com a nom de caJa en el nostre domini lingüístic: Benitandús, llosa allí mateix a princ. S. xvii. Antoni del Tambori garet de la Serra d'Espadà, agre, a Alcudia de Beo (ja
(Capbreu de Rialb, a. 1602, 55r). Ree de Tamborins, de llengua cat.): oït benitandús, en les enqs. de 1961
a Cerdanya, te. Càldegues (afl. dr. del Torrent de la io a Beo (xxex, 175-176), a Alcudia, Ain etc. Era poblat
Verneda) (xxin, 68.22). Cd Tamborino, te. Gósol de moriscos. Benitandux, 35 moriscos, del Duc de
(xxxviii, 83.11).
.
Cardona (Regla, p. 108), 22, 20, 18, en els censos de
Ca S'Estamborer, petita poss. del te. de Vilafranca 1563, 72, 1602 (Lapeyre, p. 34). S'havia despoblat
de Bonany (Masc., 28/11), amb aglutinado del doble per l'expulsió: el 1780 només hi vivien 2 dones, però
article Es. Les coves i balmes són el lloc més adéquat W a fi de segle ja tornava a haver-hi 22 veïns (Cavaniper a aquesta denominado.
Iles il, 106).
Tambori, Tamborino, V. Tambor

No ens toca ja a nosaltres, sino ais especialistes,
establir l'etim. del nom Tamlus/Tomlus: cosa deis
20 orientalistes. És obscura, bé hem de dir-ho, però cer-TAMLÜS, Aben o -TOMLÜS
tament d'origen oriental: no ens desvies cap al romànic o mossàrab la terminació -us. Es tracta del sufix
Nom de persona hispano-àrab del qual ve el del hipocorístic -ûsf-îs que s'afegia a moites arrels aràbillogaret valencia BENITANDÜS.
gues per formar NPP d'aquest carácter; p. ex., AmNom conegut sobretot pel del filòsof valentino-arà- 23 rus, en lloc del conegut Amr de l'àrab dàssic: amb
bic Ibn-Tomlús o -Tamlás, filòsof d'Alzira (f 1223). variants -ûz, -is, -if; p. ex., Abdus de Abd, Kalbûz,
Asín en publica L'Art de Lògica, text i traducció, Ma- tiâmdîs i Hamdûs de Hamd-, formado que continuà
drid, 1916. Tomlús és el vocalisme preferit per Asín proliférant en l'àrab d'Espanya, p. ex. com nom dels
i alguns arabistes estrangers, si bé hi ha variant voeà- Beni-Mardanîs, reietons de Xàtiva i Murcia, c. l'a.
lica Tamlús. Preferència enterament opinable; car se-30 1150, dérivât del mossàr. mardan = cat. marrà.
gons el sistema vocàlic de l'àrab, és versemblant que
Llevant-li -ûs resta Taml-, arrel triconsonàntica com
coexistissin els dos vocalismes, com sigui que per ais les normáis de l'àrab. Val a dir que la identificado
arabòfons era sempre cosa lábil i quasi indiferent i d'aquesta arrel no és dara. És o /- o e la inicial?
més en aqueix context.
No m'ho adareix l'art, sobre Ibn-Tommlous en la
Julià Ribera prefereix Tamlús {Dis. y Opuse. l i , Rev. de Tunis, 1909. Una arrel tml no és coneguda:
300-304); i verament és almenys, la que semblen com- si que ho és oml 'ser vidós, bevedor' (RMa, i gloss.
provar les dades documentades en notació liatina.
de Leyden), també tml en fonts or., però no en Dozy.
En el Rept. consta un Alfaz Aven-T., o sigui 'el El que trobo sobretot és Tilmis, a Arabia, amb dim.
camp de amb aquest nom, precisament en el ter- T{u)leimis (Hess, 37) i a Algèria Tlâmsî i Tlemsàmì
me d'Alzira (la pàtria del filòsof); i com s'ha compro- (GGAlg., òlOa), aquest potser dérivât d d NL africa
vat per l'ed. facsímil de l'obra organitzada per Ribe- Tlemsen. Ens fa l'efecte que això és orientai, però més
ra sili llegeix «Alfaz Aventambluz» (p. 423), «.Alfaz asiànic que semític: recordem d persa (<grec) téAvien Tamblitz» (p. 414); i, amb una reduedó del lesma 'cerimònia religiosa', persa tilism, del, qual semgrup ml\ «Alfaz Avintamuz» (p. 421). Amb una al- bla provenir el mot internadonal talisman (DECat,
tra reduedó apareix citat «lo Alfas de VintaHús» en s. v.): ¿d'aquí potser metàtesi tlsm/tlms/tmls?
un doc. d'Alzira de l'a. 1450 (An. Ce. C. Va. vii, 93).
Littmann, Studia Orientalia, 1953, 193-198; GarE1 nom sense Aben- el trobem també a la Plana de
cía Gómez, Arabica i, 1954, 129 ss.
Cast.; amb aquella mateixa b epentética: «Mahomat
Tanbluç» que tingué una terra a Borriol (Libre de
Tampa, Tampanada, V. Tampar
Vàlues, a. 1468).
*>
El nexe mi resultava de pronuncia difícil en la nostra fonètica, d'on les reduccions a mu, ttu o mblu que TAMPAR
ja hem observât. Una altra solució, era diferenciar ni
en nd, tornant oclusiva la l, tal com s'ha esdevingut
Derivats d'aquesta forma modificada del verb taca l'evolució romànica de ambulare ( > amlare) > 53 par, potser simplement deguda a l'encontre amb d
andar, cat. i oc. anar, enfront de l'assimilació, fr. aller, quasi-homònim tancar (DECat vin, 288M6 ss.),
la diferenciado reto-rom. amnar-, i singulos > {senTampa 'tap d'una aigua': Gorg de la Tampa, en el
los), cast, sendos.
Canigó, te. Estoer. Cal Tampa, te. St. Martí de SoAixò és el que apareix consumât en el nom d'uns bremunt (xLVi, 147.28). Probablement per confluènpobles de l'Occident de la Plana, anomenats amb el 60 ia amb el grup de «tempanell» 'envà' {DECat, 489b
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