MISCEL LÀNIA ARABISMES Xrodegen Benipeixcar. Cf. l'etim. de Seguries (Rip.).
També a Algèria ha donat NLL: Bekîr, Sakkâr, Skkriya
etc. (GGAlg).
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XAIHADDAR
Rafal antic mallorquí de l'antic terme de Petra (així
Rept. Malí., 23); RabalExahaddar(96,
Quadr., 470).
Àr. sait ad-dâr 'el Veli (o Xeikh) de la casa'. En al- io
tres passatges del Rept., saib ve traduit al llati per
«Sene de ~» (pp. 40): «Molina Senis Maioris».

XALAMERA
Nom de dos llocs diferents, prop de l'Ebre. 1) el
més conegut és el poblé aragonés Chlamera, situât
a la dr. del Cinca, 20 i tants k. aiguës amunt de Fraga
i uns 6 més enllà del limit de les llengiies.
2) Barrane de Xalamera, desemboca a l'Ebre entre Benifallet i Tivenys, formant alla el gran expandiment del riu dit Plana de calaméra (oït ais barquers
del riu, en l'anada que férem el meu pare i jo, Ebre
avall el 1923).
De (1) n'hi ha molts docs. en els SS.xin-xiv, car
era important possessió deis Templers, veg. MiretS,
Templ. Però en trobo una dada encara antiga en la
descripció del vast terme antic de la Lleida sarraïna
(a. 1149), amb la reveladora forma Çalamnera, que
degué ser l'originària: de l'àr. salâm àn-nàbr 'la seguretat, la pau, del riu'> salameneia amb haplologia.
La millor prova de l'etim. és la situado de tots dos
llocs: cal fer-hi motes per guardar-se deis desbordaments, d'altra banda, en temps normáis, a tots dos
paratges el riu pren gran i pacifica extensió. L'única
lleu dificultat és la x- en Hoc de s-, explicable ja per
l'estat d'oscil lació entre 5- i x- que creava la pron.
morisca de la s- romànica com x-, ajudant-hi la
influéncia del cat. xalar-se 'deixar-se anar píacévolament', i el de eixalarCcf. Eixalada 'el monestir inundat').

XAMENA, NA
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afegim-hi Pere Xamena,
autor de la Historia de
Felanitx, Palma 1975). El DAg. registra els cogn. mallorquins Xamena a. 1523, i Xamenó, el 1398.1 Joan
Xamena fou el nom d'un navegant i escriptor mallorquí del S. XVIII (J.M.Bover, Bi.Escr.Bal.). És dones
evident que aquí tenim un nom antic i arrelat a les
liles, i el fet d'haver-se petrificat com nom d'un Hoc,
—una cala considerable— a Eivisssa, en subratlla
encara l'antigor balear.
Es presenta naturalment la idea que sigui el mateix (o un nom provinent) que el NP Ximeno,
-ena,
tan robust a Castella i Aragó, però com que no ho és
més que allá (a penes portugués) i mai català (salvant immigrants, baldament siguin antics i il-lustres),
hauria de ser una deixa deis escassissims aragonesos que ajudaren a la conquesta de Mallorca (a Eivissa
sembla que cap): ço que ja ens en disuadeix i acaba
de treurens-ho del cap el vocalisme: Xa amb a, pràcticament constant des de 1398 (car només hi ha 2
excepcions i de data tan tardana) és palatalització
secundaria inconciliable amb la i de Ximeno-, també
fóra llavors inexplicable que sigui s e m p r e amb
terme femenina, mai el masculi que convindria a un
hipotètic cavalier Ximeno.
Deu ser, dones, un nom morisc, arrelat d'abans de
la Conquesta. Però com a mossàrab no hi veiem explicació: ni amb EXAMEN- (pl. -MINA) 'eixam' ni 'examen', ni amb nasci (naixement) etc. no s'explicaria
la term. -ena, majorment per l'accent discordant
d'EXAMÏNA.
En àrab si, car l'arrel smm és molt fecunda i viva
pertot: tota la panoplia morfològica en RMa. (p. 500),
entre aqueixos el subst. sammâm i fem.
sammâma,
pl. -mât «odeurs, senteurs, parfums»; ara bé, recordem que en l'àrab morisc la -m i la -n estaven neutralitzades (EntreDL 111, 104), per tant el mot hi sonava sammén Hoc olorós, dona o home de bona flaire', 'que deixa bon rastre'. Acaba de confortar-nos
en la seguretat d'aquesta etim. el fet de veure també
convertit en NP, en països arabàfons sammâm i el
fem. sammâma
avui a Algèria {GGAlg.), samma i
samma allí i a Arabia (Hes, p.37). Així també entendrem el Xamenó de 1308, a base del pl. aràbic
sammàmûn o -anûm.
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XAMUSSA, Carni de ~
Cala a Eivissa a la costa Brava eivissenca, prop del
Portitxol. Ho construeixen soldant-hi Na com un nom
En el te. de Borriana (xxix, 147.2). De l'àr. («/unitari «és a Naixemena» escriu en Villlangómez a la
revista Vida Nova (1955, n.5, p.7). Observem que Na 50 ma£>aggá) as-samûsa 'el camí solei', amb el genéric
mapágga «camino público» (PAlc. 3668, RMa. 562)
no val gens com indici d'un carácter antroponímic,
traduit pel cat. camí. És també l'ètimon de l'adj. cat.
car a les liles s'aplica aquesta partícula a tota mena
xamós, ar. samûs 'solei', dérivât de sams 'el sol', d'on
de NLL menors, particularment els rocosos (p. ex.
després 'vehement' i 'eixerit' (DECat. ix, 433¿Ó8, i m,
Na Penyal, Na Monars etc. i a Mallorca és en massa).
Coincident, dones, amb el cogn. balear Xamena, que 55 2 43 &21-47).- Aprofitem-ho per donar suplements de
la aplicació personal del mateix arabisme: 914 «ego
AlcMtroh'Á en 7 pobles del Centre i Sud de Mallorca;

