XODOS
pda. extensa al N. de Gilet, uns 20 k. dret al N. de
València: no és exactament un cim, com ho posa
1GC, perqué s'hi inclou la dotada compresa entre la
Creu del Sant Esperit (nom del Convent del St. E.,
d'allí sota), i el Puntal delPinet («Chocainet» segons
VIGC).
L'estructura del mot Xocainet en recorda una de
molt corrent en àrab: la deis diminutius en o-á-j. i
ben cert -et no s'hi oposa. Si fos, pero, verament
aràbic seria d'una arrel sqn o skn que no existeix en
aquesta llengua; hi trobem només un mot xicán en
PAlc. traduit «toronjil, abejera» (Dozy dubta si interpretar-ho sriqân, Suppl. i, 779¿>); atesa la manca
d'aqueixes arrels, tampoc podríem pensar en l'arrel
existent sqq Obadar, tallar, migpartir') car llavors hi
hauria qq doble en PAlc. Cal, dones, pensar que siguí mossàrab aquest nom de planta, i en natural relació amb coka (supra) i cat. soca TSUCCA, radical
apropiat per a fitonims com els cat.
socallada,
socollada, soca que hi hagi vocal i, no pas o en
PAlc., no importa gaire, vista la labilitat del vocalisme en tots els parlars aràbics.

ponent de Llucena, en l'alta vali de Millars, que ja
apareix en el cens de 1609, escrit Sucaina, amb 84
cases de cristians veils (Reglà, p. 105) obedients al
Duc de Villahermosa, i Sacayna, amb 66 en l'avalua5 ció governativa de c.1600 {El Arch, rv, 385). Forma
on tenim el nom de planta en singular, i de nou amb
Ç-. I d'altra banda Sacañet, poblé més petit, prop de
Caudiel, p. jud. de Viver, a la r. del Villar del Arzobispo: oit sakanét a Casinos: on torno a tenir el pl.
10 aràbic en -et, i un vocalisme inicial, semblant al de
xicán de PAlc., mentre que en Zucaina acabem de
veure totes dues variants.
Xocaibo, V. Xuaip

Xocainet, V. Xoca
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Poble important i antic, de l'Alt Maestrat al Nord
20 de Llucena, uns 35 k. al Nord-Est de Castellò de la
Plana, sota el Penyagolosa.
PRON.LOCAL-. cçdos a l'Alcora, J.G.M., 1935; jo ho
vaig anotar igual a Vistabella, el 1935 (Li. j 75); a
En principi ecolôgic no hi ha escrúpol, no sols
d'altres vaig oir CQUS {DECat. vil, 59^34) enq. a Xodos,
perqué aqueixes vails son plenes d'abelles que xuclen les plantetes —com vaig veure trepitjant-les—, 25 1961 (xxix, 88-95). Gentilici: xodencos.
sinó que realment Cavanilles hi registra la 'Melissa
MENCIONS ANT. 1235: « Villamalud, Bordelos
fruticosa' = val. poliol blanc, i la Melissa officinalis
Arcos, Xoda. Bueynegro, Villamalea» (Villanueva,
= 'tarongina', i encara una altra espècie del gènere
Vi.Lit. ni, 228, §5.13): on reconeixem també
'Melissa' (11, 333; anàlogament, Masclans).
Villamalur, Serra del Boi, que és a l'altra banda del
Llavors tenim dret a suposar que Xocainet vingui 30 Penyagolosa, enfront de Villamalefa i Villamalur.
d'un plural fem. aràbic, en -Ht, d'un mossàrab cokaina, 1276-. «Açaneta et Chyodos» (Navarro Tomás, Docs.
Ling. Alto Aragón 38.56, 59): encara que sigui en un
variant valenciana del xicán del mossàrab granadí.
doc. datat a Osea, no dubtem de la identificació amb
No és forçôs creure que intervingui aquí el diminuXodos, puix que va amb Atzeneta. S.xvi-, Chodes (Metiu aràbic, encara que hi hagi contribuït perqué també hem de comptar amb el sufix romànic 35 morial Muñoz-. BSCCxiv, 430). 1619. vila de Chodos,
en un doc. original que vaig llegir al petit arxiu mu-AGO, -AGiNis, tan tipie dels noms de plantes
nicipal de la poblado durant la meva enq. 1609
(.Medicago etc.) o *APILIAGIN;E, d'on el val. abellatge
Chodos, 34 cases de cristians veils, obedients al Duc
{DECat.), tintillain etc.: que apareixeria aquí en la
de Villahermosa (Reglà, p. 105); id., amb 42 en l'avaforma -aína, i réduit a -an(a) en el granadí, cf. lantana LENTAGINE, it. fiumana
{DECat. iv, 60b\l, cf. 40 luació governativa de c.1600 {El Arch, iv, 385à). No
figura en els censos de moriscos del S. xvi.
fl46ss.) FLUMAGINE etc.
En la ciutat de València hi ha un carrer Xocainet
en el distr. 15 (segons el «Callejero» de 1963), nom
que sembla venir-li del Tossal del Xocainet (que es
deu veure en enfilada des d'aquest carrer, ¿0 bé és 45
un duplicat del mateix nom, car verament són paratges ben llunyans? I de fet en veurem duplicats.
Renunciem a la conjectura (que jo havia fet) que
Xocainet vingués d'una variant del nom de la xicoira
(variant merament suposada, i injustificada) {DECat). 50
Hi ha verament Socainet, nom d'un morisc de Senija
(xxxiv, 107.27), que dévia pendre nom d'un altre
planter de la 'Melissa', per si bé aci amb ç- (cf. TSUCCA)
en lloc de la c mossàrab.
Ara bé, aixô ens dóna l'etim. d uns noms de po- 55
bles valencians de la zona xurra. Zucaina, vila a

Però és importantissima i molt notable l'extraordinària antiguitat del gentilici xodenc, de data arcaica,
i ben anterior a la Conquesta catalana, car des del
mossàrab valencià s'expandí a autors aràbics de
Mallorca. d'Andalusia i d'altres terres. Ja en el S. x,
consta com nom d'un gènere de falcons «que es criaven en el Regne de València». El cordovès Rabí Ben
Zaid (S.x) els anomena suÔâniq o saôanqât (Dozy,
Supplì. 738b739a), que són plurals aràbics; el segon
plural regular en -ât d'un femeni mossàrab soôenka
(un poc alterat en saôankà)-, i el primer plural fort
d'un singular sbôenk, o bé els moros prengueren per
-a femenina la -o final del mossàrab sbôenko: com
sigui que en l'escriptura arábiga la -o i la -a es representaven amb simbols quasi iguals (el del hi i el del

