TENASSA, TINEN(T)
Grua (XLI).

documentât en grec antic, però sense parentela indoeuropea, probablement epitirreni, i amb ample arrelaE1 résultat més important de l'article tenassa del ment des de les costes de Tràcia fins a Sicilia.
DECat fou assenyalar un parent més llunyà i diverEncara que sembla haver estât estrany a la llengua
gent, en el mot TINENT, tinens, de la costa continental. * d'Homer, està molt documentât des d'Heròdot: en
L'assenyalàvem a les costes valencianes, des de Culle- Xenofont, Tucídides, Teòcrit, Píndar, Aristòtil,3 i en
ra a Dénia: amb el sentit de 'obstacles del fons sub- Plutarc etc.
mari' que presenten dificultáis a la navegació o a la
Declinado del tipus arcaic: rèvayoç, neutre, amb
pesca: generalment bancs de terra o roques submergi- plural xeváyr] (< xevaye{x)a).
Tal com tenassa i
des en el fons, ben sabuts de la gent de mar, i per 1 0 tinent, indica un indret submari; poc profund, el mot
tant coneguts cada un amb nom propi, p. ex. «el ti- grec (com tenassa)-. «bas-fond rocheux» defineix Masnént del Roig», «la penya dels Alguers» etc., i acaba- queray en la traducció de l'Anabasi de Xenofont, afeva l'inf. de Dénia: «i si vol li diré els altres tinéns
gint-hi encara altres testimonis, en papirus i llibres
d'aci prop» (DECat, 398¿z44 ss.).
menys accessibles. Parlant d'un paratge del Pontos,
Anys després, però, hem enriquit molt, i amplificai, U uns 100 k. al Nord del Bòsfor: «xévayoç yáp èaxiv,
la informado referent a Tinent. Resulta ser també un
xrjç OaXaxxrjç èni nàfzrcoXu» digué Xenofont (Anab.
mot molt viu i difós a la costa del Principat. En par- vu, 5.12), explicant que els tracis hi posaven axrjXaç
ticular des de Barcelona a l'Ebre. La Sra. M. T. Mon- (una mena de balises senyaladores), però explotaven
tanya Marti, en el seu gros llibre (fruit ampliat d'una les despulles dels naufragis, que sovint es produïen en
tesi doctoral): «Els noms de lloc sotaiguats, de la mar 20 aquest sector, pie de reváyr]: «evSa xcôv eiç xòv
Sitgetana a la Rapitenca», recull en el vol. i (p. 31) les
TIòvxov IlXeoùvxcov vecov ÒXEXXOVOL xal
ixninxov
definicions de tinen(t) que li donaren homes de mar.
ai» ('allí tipen les naus que entren en el Pontos des
A Cambrils: «roca sola, com un faralló»; a Tarrago- del Bòsfor, i s'hi estavellen').
na: «roca pitjor que un faralló, sense algues»; a TorreEra, dones, un mot molt usât per la marineria gredembarra: «roca de vegades amb algues»; i també e x - 2 ' ga, però comú amb el llenguatge traci. I que des d'allí
plicat com obstacles submarins a Vilanova i G. i a s'estenia fins a Sicilia, ho veiem per Plutarc, que apliL'Ametlla.
ca xevaysat (dat. pl.) als aiguamolls de vora mar que
Però, cosa notabilissima: és mot de gènere femení:
volten la ciutat de Messina (Vida de Timoleont xx,
«una tinén» feien constar a La Rápita; i així també
35); définit allí per altres estudiosos: «seichtes Wasa Torredembarra.
30 ser, Sumpfland». Es podrá veure si també ho localitEn el volum n de l'obra trobem més exemples,
zen per allí el sicilià Teòcrit, i la Vida de Lucullus per
anomenats i ben localitzats. Mar endins de Tarrago- Plutarc (24).
na: «el tinent de la Plana» (p. 423). Dins mar, a TorAra bé, la terminado -AG- de xèvayoç es retroba en
redembarra: «tinén de Tretze», explicat: «poca roca
altres mots pre-heHènics que van passar al grec antic,
sotaiguada, quasi tot algues» (p. 131); ja recollit a 3 5 com l'egeu fàvaaaa
(< fàvaxxia),
fem. de fàvat;,
Torredembarra per un Derrotero de 1873, en la for- -axxoç 'gran senyora, gran senyor'; o la de l'epitirrema «tiner [sic], piedra al extremo Oeste del Banco
ni ÔàXaaaa, -arxa (< 6a.Xa.xxia) 'mar oberta'. I
del Brut» (p. 128).
-AG- es retroba més o menys clarament, en néXayoç
En tenim una dada isolada a la Costa de l'Empor- 'alta mar', i fins en el nom dels TlèXàayoi, que passen
dà: «tinent: porció de rocam o algues o altre obstacle 4 0 per ser la poblado pre-indoeuropea de Grècia; i Eusubmari, on és fácil d'entocar els ormeigs» (AlcM, s. ripides aplicà aquest nom fins a les tropes dels argius
v., in, § 4). I altra dada isolada a Mallorca, en la eos- que marxen contra els Set Portais de Tebes, defenta de Llucmajor (o sigui el sector de costa mallorquisats per un fili del rei Edip.
na que fa cara a Eivissa i Dénia): «Sa Punta des TiTenint present tot això, podem llançar-nos a fer una
nent» i «Sa Pesquera des Tinent», situades uns 2k5 4 5 hipótesi que derivará els nostres tenassa i tinent d'aal S. de la partió del terme de Llucmajor amb el de questa arrel grega, epitirrènia, amb la quai tenen tant
Palma, molt lluny, al Nord del Cap Enderrocat (Cos- comú: el significat i les síHabes iniciáis TENAG-. Quant
me Aguiló, Top. de la Co. de Llucmajor, p. 134).1
a la terminado, per explicar la de tenassa i la de tinent, es veuen dues vies.
En el llarg i crític article tenassa del DECat, no arA) Un dérivât TENAG-TI- fem., hauria donat el nostre
ribàrem a cap etimologia, ni albiràrem cap pista anti- f. tinent-, i amplificai com TENAG-TI-A, n'hauria résultat
ga satisfactoria, res ni tan sols defensable.2 Sino a la tenassa, amb una evolució parallela a la de *tbalaktia
sensació que aquí hi pot haver quelcom de llunyà; que
> BàXaaaa i de favaxxia
> âvaaaa. El dérivât
aquí es deu tractar d'algun terme antic i remot, propi TENAGTI- s'hauria format amb el sufix -TI- f e m e n í ,
de les costes mediterrànies. Heus aquí el que legitima ** d'abstractes, comú a totes les llengües indoeuropees
cercar-hi un enllaç amb un mot de les riberes orien- antigües —11. vectis (de vehor), cutis, postis etc.; gertals del Mare Nostrum. Un mot de les mateixes sii- mànic (might, sight, al. macht, wucht etc.), gr. -reç (en
labes inidals i de significat ben semblant, igual al de part > -ciç)—. Amb evolució fonètica medieval, òbtenassa, en profunditat, i obstade de la navegació i via la de tenassa, més complexa la de tinent-. *teneite
pesca com ho són tinent i tenassa-. el gr. xèvayoç, ben 60 > tìenete (metàt.) > tine(n}t, amb propagació de la

