
VIN-, VTM-

doc. de 1198 (Cart. Poblet, 118). De Sokkra NP fem. 
documentât a Algèria (GAlg. 353) i Arabia, on s'ob-
serva que és sobrenom amb el sentit de «sucre, dol-
ça com un sucre». 

Alguns son compostos amb l'àr. bint 'filia': Vin-
tanyos, Vintarah 

VINTANYÓS 

Partida rural del terme de Setla i Mira-rosa (XXXIII, 
68). Suposo àr. bintcanuz'la de bocs', la pleta dels 
bocs', format amb bint'filia', amb el valor exponen-
cial 'la de', i una forma vulgar intermèdia entre sin-
gular i plural: perqué «cabrón castrado» és en PAlc. 
canzí, plural cuniiç i en RMa. «hircus: canzpl. cunuz» 
(p. 414); -anos canviat en -anyos per la infl. del cat. 
anys = mossàr. annos. 

VINTARAB 

Canviat en «Avintarab. sarracenum» en un doc. 
de Poblet, S. xiiiCart., p. 122), per ultracorrecció de 
la reducció de Avin > Vin en els masculins: aquest 
devia pendre model de la seva mare: bintAcrab 'filia 
d'un àrab'. 

VINTIBRIGA 

Nom d'una collada entre el Priorat i el Cp.Tarr., 
terme d'Arbolí, recollit per Joan Sales en l'enq. que 
hi féu 1951 o 52 per a l'Onora. (E.TC. I, 266), de l'àr. 
Iben tâbrik 'el de la benedicció', nom d'acció de for-
ma il de l'arrel barak 'beneir': nibárrak calà 
«Benedicere, benedictionem ab aliquo justo recipere» 
amb matisos semblants en Boqtor, en Tedjini i en 
Probst. Quan s'arriba dalt d'una collada es donen 
gracies a Déu i «on fait agenouiller le chameau» 
(Beaussier). 

VINTIBUDELL 

Pda. munt. te. Prades, prop del de Vallclara: enq. 
de Joan Sales, 1952 (E.T.C. I, 265). 

PARÒNIMS: b) Muntibudell en el N. de Mallorca, 
turò de 640 ait., te. de Lluc, entre Manut i Mossa, oït 
muntibude/(xu], cf. Masc 5B5). c) Fabudell, Canya-
da de tabudéj (xx, 57.4) en el te. de Mont-roig 
(Matarranya). El nom (c) deu venir de tàbdîl 'per-
muta, barata'. I els altres dos compostos, de Iben 
tàbdil 'el de la barata', Hoc que hom ha permutât 
per un altre'. És el nom d'acció del verb baddal«trans-

formar, desfigurar» (PAlc.) i també «cambiar» allí i en 
autors vulgars (Dozy, Supl. i, 58), «déguisement, 
travestissement» (Boqtor) potser confós popularment 
amb tàbfil (acció de falsificar, de fer cessar, d'esguer-

5 rar) (RMa., PAlc., Almakkarí: Dozy, i, 92); car /es 
torna d en els manlleus romànics, i darrere l'emfàti-
ca la î es pronuncia é. Havent arribat a tebd(e)l s'hi 
intercalé una vocal per poder mantenir la b del grup 
bd, vocal que fou u darrere la b, i ajustada al cat. 

ío budell. En Muntibudell hi hagué propagació de la 
nasalitat i adaptació a Mont- perqué era un turó; ex-
plicació més satisfactoria que bint Abu Abd al-Lab, 
proposât en el vol. i, 210. 
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En Apèndix dels noms en Vin-, vagi-n'hi un en 
Ven-, provinent, com els altres, de l'àr. iben 'fill de': 
venaca, Fonteta de en el te. de Tormos (xxxiv, 
129.8). De l'àrab Iben hakam, de l'arrel hkm 'jutjar', 

20 «judex, judicare, judicium» RMa. 88, 445; «juez elegido 
de la una parte» {PAlc., 281.11). Recordem el nom 
del califa Al-bákem. 

25 MNAIXA 

Pöble de les Garrigues a mig cami de Les Borges a 
Montblanc. 

PRON. binäm a l'Albi, binäisa a Juneda i a la 
30 Pobla de Cervoles (1934, Exc. 215), i en l'enq. de 

Vinaixa 1936 (xi, 140-6). Malnom etnic: nyecus, i dita 
töpica «a Vinaixa / tinc la caixa» (Mn. Plassa de Pra-
des). 

MENC. ANT. Mj. S. xill, carta de poblacio donada 
35 per Ramon Berenguer IV a Vimbodi(yeg. aquest art.). 

Dona com afr0 occid. «in termino de Avinaxa»; 1153• 
(Morera, Tarr. Cri. i, § 21); 1154:« ecclesiam de palatio 
de Avinaxa»(Kehr, Papsturk., p. 338); 1187: Auinaxa 
(Balari, Orig. 169); 1191: Auinaxa (Kehr, o. c. 538); 

40 1194: Auinaxa (Mas, NHBna, xill, 203); 1195: 
Auinaixa, butlla de Celesti III (Mn. Segura, Veu del 
Monts. 1893. 839, ja indicä l'etim.); 1198: Castrum de 
Avinaxa (Cart. de Poblet, p. 9); 1204: villam de 
Avinaxa (ibid.}. Altres cites de 1195 i 1333 en 

45 CCandi, Mi.Hi.Ca. II, 497 i BABL v, 122; 1253: 
Auinaixa (Morera, Tarr. Cri. n. § 17); 1359: Vinaxa 
(CoDoACA xn, 39); 1389. Avinaxia (Homen. aRubiö 
iLlucbll, 137); 1420. Uinaxia ( ibid.). 

ETIM. Es un NP molt usual a Al-Andalus, entre 
50 molts: Ihn 'Ästja alQuram, en Al-Husani, Hist. dels 

Jutges de Cördova (p. 118 del text är.). ' Asiya era el 
nom de la mare tan divulgat: recordem la copla «tres 
moricas me enamoran en Jaen: Aixa, Fätima y 
Marien». 

55 Aquest topönim es repeteix en molts NLL menors, 
p. ex. Mas de Vinaixa. te. de Culla (xxix, 72.80. Les 


