
La conquesta arab i la ilengua catalana* 

per Jose~ .N. Nadal i Farreras 

1. Problemes generals l 

La presencia hrab als actuals dominis lingüístics de la llengua catalana fou, 
des d'un punt de vista cronologic, molt complexa: a comencaments del segle IX, 
conquerida ja per I'imperi carolingi la Catalunya Vella, el Llobregat establí una 
Iínia divisoria entre hrabs i francs que es manifestii terriblement salida. Per des- 
sota d'aquesta frontera, el triangle defensiu Tortosa-Lleida-Tarragona assegurava 
21s iirabs el domini de la val1 de 1'Ebre i, més al sud, de la rica horta de Valencia. 
Tarragona, Tortosa i Lleida no foren conquerides fins el 11 18, 1148 i 1149, res- 
pectivament. Un segle més t a d ,  Mallorca i Valencia veien arribar les tropes cata- 
lanes de Jaume 1 (1229 i 1238, respectivament). Es obvi que aquesta complexi- 
tat havia de reflectir-se en les relacions entre la llengua hrab i el catalh. Amb 
prou feines vuitanta anys de domini hrab, i encara relativament superficial, a la 
Catalunya Vella havien de pesar molt poc en el romanc que s'hi parlava. Quan 
el catala, en canvi, fou dut a Lleida i a Tortosa, sembla que trobii una petita part 
de la població -els mosshrabs- que encara parlava la llengua romhnica autbc- 
tona sortida a partir del Ilatí, no gaire distinta del catalh, certament, perb amb 
forta influencia de I'hrab a causa de la llarga convivencia entre ambdues Ilengües. 
Indirectament, així, es posaven en contacte el catalii i l'arabU2 Aquest contacte 

* He d'agrair I'ajuda que m'han proporcionat els professors i amics Ana Labarta, Teresa 
Sabrii, Julio Samsó i Miquel Barceló en la redacció final d'aquest treball. 

1. Per a la transcripció de!s arabismes hem seguit les normes de la desapareguda revista 
«Al-Andalus», amb l'excepció del yim i del ja', que els hem transcrit com a J i u respectivament. 

2. Aixb no implica, perb, que l'arabització de la val1 de I'Ebre, més la de Tortosa que no 
pas la de Lleida, no fos molt intensa. Vegeu, per exemple, en el treball de Juan VERNET, El valle 
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havia de ser més fort, encara, al País Valencia i a Mallorca, on la llengua arab per- 
110nga un segle més que a Lleida i a Tortosa el seu domini i on, en el cas del 
País Valencia, s'inicia un contacte durador i directe entre la llengua catalana dels 
conqueridors cristians i I'arab: efectivament, els arabs valencians que no foren ex- 
pulsats després de la conquesta catalana -1s anomenats mud2jars o, després de 
la seva conversió al cristianisme, moriscos- romangueren al País Valencia fins 
el 1609, en el qual constituien una part important, majoritaria en el primers mo- 
ments, de la població. La seva llengua, una variant de l'arab com recentment han 
demostrat Joan Fuster, Dolors Bramon, R. 1. Burns, M. Carme Barceló i A. La- 
barta> havia de conformar de múltiples maneres la varietat dialectal del catala 
que es desenvolupa al País Valencia. 

Toponímia i lexic comú prou que ens demostren aixb que acabem de dir. 
Dels 502 topbnims d'origen arabic que Joan Coromines recull en terres de parla 
catalana en els seus Estudis de toponimia catalanap només quatre pertanyen a la 
Catalunya Vella -Jafre, Rama, Marata i Gallifa-; per dessota del Llobregat, 
en canvi, els topbnims arabics són molt nombrosos i augmenten en acostar-nos a 
la ciutat de Valencia; les Balears presenten, també, una densitat notable de topo- 
nímia arabiga: 105 topbnims, és a dir, una cinquena part del total que Joan Co- 
romines recull en el treball esmentat. El  lexic comú, d'altra banda, coincideix 
amb la localització geografica dels noms de lloc: la major part dels mots d'origen 
arab són d'ús gairebé exclusiu del País Valencia, de les Illes o de la Catalunya 
Nova. Tant és així que els filblegs remarquen com un cas notable aquells mots 
pretesament arabics d'ús esclusiu a la Catalunya Vella (vegeu, com a exemple, 
I'arabisme galzerans o gallerans < I~AYZURAN, del qual Joan Coromines6 afirma 
que «és notable, essent arabisme, que no el trobi més que en el Principat i no a 
les altres terres de llengua catalana, castellana o portuguesa») i, sovint, deduei- 
xen d'aixb un origen no arabic del mot (vegeu el mot tangi «a Girona, especie 
de perol d'estany amb dues anses, destinat a fondre-hi llard, fer-hi confitures, 
etc.», que podria provenir de l'arab TAJIN, amb una possible contaminació del 
mot magr. TANJIR < TINJIR, d'origen persa, pero del qual Coromines afirma 
que «la localització nbrdica del mot catala em fa creure que no ve de I'Arab, sinó 
que el nostre tangi té la mateixa etimologia que el rnot arabic, la qual, com ja 

d d  Ebro como nexo entre Oriente y Occidente, BRABLB, XXIII (1950), ps. 249-286, una Ilis- 
ta llarga de personatges de Lleida i de Tortosa que, en molts de casos, viatjaren a Orient i que, 
pt:r la seva professió -I'ensenyament, sovint- contribuiren decisivament a l'expansió de la 
ciencia, la filosofia, la religió, etc., Arabs. Cf. també la nota 18. 

3. Joan FUSTER, La llengua dels moriscos, dins Poetes, moriscos i capellans (Valencia 1962) 
(trebaii reproduit a Obres completes, 1, Barcelona 1968, ps. 391-430, d'on fem les citacions); 
Dolors BRAMON, Una llengua, dues llengües, tres llengües?, dins Pere SISE, Raons d'identitat 
del Pais Valencid (Valencia 1977), ps. 17-47; Robert 1. BURNS, The Language Barrier: The Pro- 
blems of Bilingualism and Muslim-Christian Interchange in the Medieval Kingdom of Valencia, 
dins M. VASALLO, ed., Contributions to Mediterranean Studies (Malta 1977), ps. 116-136 (re- 
produit a «L'Espiil», núm. 1/2, Valencia 1979, ps. 15-35); Maria Carme BARCEL~, La llengua 
drab al Pats Valencid (segles VIII-XVII) ,  «Arguments», IV (1979), ps. 123-149; Ana LABARTA, 
Inventario de los documentos árabes contenidos en procesos inquisitoriales contra moriscos 
valencianos conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (legajos 548-556), «Al- 
Qantara», I (1980), ps. 115-164. Oraciones cristianas aljamiadas en procesos inquisitoriales de 
moriscos valencianos, BRABLB, XXXVII (1977-78), ps. 177-197, i Los libros de los moriscos va- 
lcncianos, «Awraq», 2, 1979, ps. 72-80. 

4. Estudis de toponimia catalana, I (Barcelona 1965), ps. 265-279. 
5. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen ardbic, dins Entre dos llenguatges, 111 (Barcelo- 

na 1977), ps. 68-177; la citació és de la p. 87 (aquest trebali és una ampliació d'un altre trebaii 
que ja havia estat publicat a BDC, XXIV, 1936). 
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era sabut per a aquest últim, no és akra que el grec zayqvov «paella».6 Hem de 
considerar, per tant, que la penetració dels arabismes en el catala ha tingut lloc, 
basicament, a través de Valencia, les Balears i la Catalunya Nova, és a dir, les 
zones que durant més de temps foren dominades pels arabs. 

Abans d'entrar en I'estudi concret dels arabismes del catala, voldríem enu- 
merar alguns dels problemes més importants que planteja I'estudi dels contactes 
entre la llengua arab i el catala. 

1. En primer lloc, les possibles vies secundiries de penetració dels arabis- 
mes. Ja hem dit que «el pont de major importancia entre el món islamic i I'oc- 
cident el forma la Península Iberica» i, més concretament, pel que fa al catala, 
Valencia, una de les zones de la península «que rnés profundament i intensament 
absorbiren la influencia i~lhmica»,~ i les Balears. Els contactes entre el món occi- 
dental i I'islam no es reduiren pas, perb, a aquest. Sicilia, llarg temps dominada 
pels arabs i, rnés tard, pels catalans, posa en contacte indirecte les dues Ilengües 
- d e  vegades amb la llengua d'Italia com a intermediaria- i permeté la pe- 
netració d'algun element arab en el catala. Per exemple, Joan Coromines8 ha de- 
mostrat que el mot catala ragatxo, «minyona poc útil emprada en les feines més 
humils», de la mateixa família que l'italiii ragazzo i que el castella ragac, degué 
passar de I'arab RAQQA~ al catala a través de «Sicília durant la dominació catala- 
na que seguí la guerra de les Vespres». Les croades són un altre pont entre el 
món islamic i l'occident que, com diu A. Steiger: «entra en acció a partir del 
segle XII i constitueix, per tant, una capa rnés recent dels arabismes pisans, ve- 
necians, genovesos, que més tard es van estendre a la resta d'Itiilia, ultrapassant 
després les seves fronteres». D'altra banda, el renaixement del comerc europeu, 
priicticament desaparegut, juntament amb la tradició escrita llatina en que es ba- 
sava, a la fi de l'epoca merovíngia, es va iniciar amb els contactes amb els musul- 
mans: les visites que sobretot els mercaders italians realitzaven a Orient «van es- 
devenir més freqüents durant els segles XI i XII, quan el transport dels croats va 
augmentar considerablement el volum de la navegació vers el Prbxirn Orient, i 
quan els navegants de Genova i Pisa, en especial, es van dirigir amb freqüencia 
als ports del nord d'Africa».1° El coneixement i l'ús de I'arab per part d'aquests 
comerciants europeus va afavorir una forta penetració d'arabismes relatius al món 
del comerq (duana <DIwAN, aval < HAWALA, etc.) que ha estat estudiada per 
G .  B. Pellegrini.ll Cal no oblidar, finalment, l'antic exarcat bizantí, des d'on s'ex- 
pandien «orientalismes de transmissió bizantina» a Europa.12 Es obvi, perb, que 

6. Ibid., p. 128. 
7. A. STEIGER, La penetración del léxico arábigo en el catalán y el provenzal, dins Actas 

del VI1 Congreso Internacional de Linguistica Románica, 11 (Barcelona 1955), ps. 555-570. La 
citació és de la p. 557. 

8. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen ardbic, p. 177. 
9. A. STEIGER, La penetración del léxico arábigo ..., p. 557. 
10. Alfred LIEBER, Eastern Business Practices and Medieval European Cornmerce, «The 

Economic History Review*, XXI, núm. 2, ps. 130-243. La citació és de la p. 237. 
11. G. B. PELLEGRINI, L'elernento arabo nelle lingue neolatine con particolare risguardo 

all'Italia, «L'Occidente e l'Islam neU'Alto Medioevo», 11 (Spoleto 1965), ps. 697-790. 
12. A. STEIGER, La penetración del léxico arábigo ..., p. 557. Tampoc no es pot oblidar que 

alguns arabismes entrats en el grec pogueren penetrar en el catali a l'epoca en que es produí I'ex- 
pansió catalana per la Mediterrinia. Per exemple, Germi Colon (Les perspectives d'un hdpax: 
els «rnurtats» de M~cntaner, dins «Estudis Universitaris Catalanss [«Estudis de Llengua i 
Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setante aniversari, 1»1, tercera 
epoca, Barcelona 1979, ps. 151-159 ha assenyalat el pas de l'irab MURTADD «renegat» al 
turc MURTAT i, després, al grec bizantí ,uovgzazoc, d'on hauria passat al catali (rnurtat) amb 
el significat d'«espia». 
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aquestes vies de penetració del món arab en el món occidental tenen una impor- 
tancia menor si les comparivem amb la via peninsular. 

2. En segon lloc, sembla necessari insistir en el fet que els drabs van intro- 
duir en el catali -i en d'altres llengües rominiques-, a part els lbgics arabis- 
mes, mots procedents d'altres llengües. Així, per exemple, Joan Coromines13 ha 
destacat l'origen persa dels mots catalans farnaca «Ilebre jove» i tabaira «peca 
de terrisa», que ens entraren a través de l'arab HARNAQ i TABAQ, respectiva- 
merit; l'origen grec d'un mot com fustet ((terebinticia semblant al roldó», que 
entra en el catala a través de l'drab FUSTAQ (< grec n ~ o z a x ~ o v )  o l'origen llatí 
del mot catali sicló «que té un sol testicle», procedent de l'irab SIQLAB (Ilati 
SCLAVUS). Amb relació a aquest problema fóra imprescindible de tenir en compte 
la composició -per tal de saber-ne la procedencia, la llengua que parlaven, etc.- 
dels «irabs» que arribaren el 711 i els canvis que l'alteraren al llarg de tot el 
seu domini. S'ha de tenir en compte, per exemple, que el nord d'hfrica amb prou 
feiries havia rebut la influencia isldmica -de la llengua irab, per tant- a comen- 
canients del segle v111.l~ En realitat, una bona part dels «irabs» que s'establiren, 
entre el 711 i la fi del segle IX, al País Valencia era, com ha posat de manifest 
Pierre Guichard," d'origen berber, habitants del nord d'hfrica que feia molt 
poc de temps que havien entrat en contacte amb el món islimic. Pel que fa a 
Mallorca, tot i que no disposem d'una cronologia de les migracions, sabem que 
la major part dels topbnims tribals que apareixen en el Llibre de repartiment, 
escrit poc després de la conquesta catalana, es refereixen a tribus berbers (dels 
MARNÍZA, GUMARA, MATGIRA, BANÜ GAFÜL, HAWWARA, MALILA, ZANATA, 
ZANNÜN (HAWWARA), i M A S M ~ D A ) . ~ ~  La clara separació entre aquests topbnims 

13. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen arabic, ps. 98-100, 123-124, 86-87 i 118-120. 
14. La cronologia de l'expansió irab al nord d'Africa és, respecte a aixb, evident: 642 Ale- 

xandria, 698 Cartago, 699 Tinger i Ceuta, 708 Fes. 
15. Pierre GUICHARD, Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siecles de 

la domination musulmane, «Mélanges de la Casa de Velázquez» (Madrid 1969), ps. 103-153; AL 
Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente (Barcelona 1976), i Va- 
lencia abans dels catalans, «L'Aven~», 16 (1979), ps. 34-39. 

16. Angel Poveda i Sánchez ha mostrat (Introducción al estudio de la toponimia árabe- 
mzrsulmana de Nayurqa según la documentación de los archivos de la ciudad de Mallorca (1232- 
1276), «Awraq», 3 ,  1980, com després de la invasió la nova població es reparti atenent l'origen 
irab o berber. Aixb potser indica que l'assimilació dels berbers -la seva arabització- no de- 
via haver-se acomplert encara i que, possiblement, la seva llengua era encara el berber. Recent- 
ment també ha estudiat aquesta qüestió Ricard Soto a Quan Mallorca era Mayurqa, «L'Aveng», 
16, ps. 25-33. Vegeu el mapa següent tret del treball d'A. Poveda: 

Toponímia tribal i toponímia clánica, segons A. Poveda 
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i els que fan referencia a tribus hrabs indica, sembla, que en els primers temps 
de la conquesta hrab no s'havia produit encara una assimilació entre la minoria 
dirigent hrab i la majoria berber. Aquests berbers intentaren, certament, arabit- 
zar-se rhpidament perque ho afavoria la religió islhmica i com a mitjh d'ascensió 
social i, probablement, per a diferenciar-se, en tant que conqueridors, de la pobla- 
ció autbctona.17 Adoptaren, per tant, la llengua hrab tan aviat com els fou possi- 
ble.18 A aixo hem d'atribuir la poca influencia de la llengua camítica que parlaven 
en el catala. Seria necessari, pero, un estudi més aprofundit de la qüestió per tal 
de poder valorar millor la penetració del berber. De moment ens hem d'acontentar 

1. Tribus irabs: Banü Kinána, Banü QurayS, Rua'yn, Umayya, Banü Hilál i Báhila. 
2. Tribus berbers: Zannün, Gumira, Matgara, Banü Gafd, Malila, Hawwira, Marniza, Zanit?. 
En el mapa s'indica, en prímer lloc, el juz' (per exemple Jijnau), en segon lloc, la toponímia 
tribal que apareix en documents de 1232-1276 (per exemple Banü Gafül, Malila i Hawwira en 
el juz' de Jijnau) i, finalment, el nombre de topbnims «irabs», ja no tribals, de cada juz' 
(l.a xifra), el nombre de topbnims clinics -gairebé tots, atenent l'antropbnim de que parteixen, 
d'origen berber- que comencen amb beni- i variants (2.a xifra) i el percentatge que aquests 
topbnims clinics representen amb relació al total (3." xifra). 

El treball d'A. Poveda és summament interessant, d'altra banda, perque, en analitzar la topo- 
nímia agraria (alqueria < AL-QARYA, Raval < RAHL, Ruzafa < RUSAFA, etc.), ens mostra la prc- 
funditat de l'arabització de Mallorca i, en analitzar la toponímia geogrifica (Alqueria Oriolez 
«d'Oriola», Alqueria Balansi «de Valencia», Alqueria Almuci «de Múrcia», Alqueria Alacanti 
«d'Alacant», Alqueria Aljebici «d'Eivissa»: AL-YABIsI, Alqueria Almenorqui «de Menorca»: 
AL-MANURQI, Alqueria Maimon Saragocj «de Saragossa», Alqueria Benisapti «de Ceuta», Rahal 
azarahui «del Sihara*: AL-SAHRAWI, etc.), avui desapareguda gairebé del tot, ens permet d'estu- 
diar les migracions, sovint de la mateixa península, de la població irab. 

17. P. Guichard (Le peuplement de la région de Valence ..., ps. 127-128) esmenta el cas de 
la família dels Bannu Zannun de Toledo que canvi; el nom, clarament berber, pel de Di-L-NÜN. 
Amb tot, el topbnim valencii de Benissanó s'ha mantingut fins a l'actualitat per demostrar aquest 
procés d'arabització. 

18. Si no considerivem la Península Iberica com un cas totalrnent distint de les altres zones 
ocupades pels irabs -Egipte, Tunísia, Marroc, etc.- és obvi que l'estudi d'allb que s'hi esde- 
vingué amb relació a la resistencia o la facilitat de la població autbctona a l'arabització lingüís- 
tica (i, també, a la pervivencia de les llengües autbctones: copte i grec - c o m  a llengua de l'ad- 
ministració- a Egipte, berber i romanc a Tunísia, etc.) ens resultaria forca illustratiu. Pel que 
fa a Tunísia, per exemple, és fonamental el treball de Tadeusz Lewicki sobre la pervivencia del 
romanc ar-rüm? dels Afáriqa fins el segle XI (Une langue romane oubliée de 1'Afrique du Nord, 
«Rocznik Orientalityczny~, Cracbvia 1953, ps. 415-480) o el treball de T. Baccouche i H. Skik 
sobre la pervivencia del berber (Apercu sur l'histoire des contacts linguistiques en Tunisie, 
«Actes du Deuxieme Congrés International d'Étude des Cultures de la Mediterranée Occiden- 
tale», I, Alger 1976, ps. 157-195). Aquests dos investigadors, per exemple, han demostrat que 
els berbers de Tunísia només esdevingueren plenament irabs, des d'un punt de vista lingüístic, 
durant el segle XI, amb I'arribada de la tribu irab dels Banü-Hilil: «Les conditions de l'expansion 
de l'arabe en IfrEqya (et dans le Maghreb) se sont trouvées 2 partir de cet événement fondamen- 
talment modifiées: l'arabe n'est plus la langue d'une élite citadine, il pénetre tres profondément 
les campagnes. Il n'est plus seulement pour les populations locales la langue de la religion, de 
I'administration et des transactions; il est aussi, et pour les habitants des campagnes surtout, la 
langue des tribus voisines avec lesquelles on se bat épisodiquement, mais avec lesquelles on co- 
habite aussi (ou dont on subit la "protection") et auxquelles on finit souvent par s'assimiler. 

»Ce processus d'assimilation des tribus bereberes aux tribus arabes dont Ibn Khaldoun nous 
signale l'aboutissement, peut avec beaucoup de vraisemblence, ttre étendu 2 la majorité des tri- 
bus bereberes de l'lfriqya ... » (p. 181). 

Aquesta lentitud de l'arabització del nord d'Africa, deixant de banda que ens podria servir 
de «model» per explicar l'arabització del País Valencia i de Mallorca, ens indica, bbviament: 
l."', que els berbers que formaven part dels exercits invasors i que en el poblament «irab» del 
País Valencia i de Mallorca eren majoria, parlaven berber en el moment de la conquesta i que, 
per tant, la seva arabització lingüística fou parallela a la de la població autbctona, i 2?", que, 
consegüentment, el codicte lingüístic que implica la invasió irab posava en joc una liuita entre 
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amb el q u e  ha dit Joan Coromines19 sobre el possible cariicter berber dels to- 
pbnims mallorquins Tenja, Malí., < TANJA (=  Tanger),  Porto Sal2 < SALA, el 
port marroquí  de Rabat,  Tuent ,  Mall., conegut antigament corn a Tuyent  < TA- 
WENT, Sanitja, Men., Vernissa, Mall., Gomera,  etc., dels topbnims valencians 
Atzeneta, Vernissa, Senija, Soneja, Bugaia, emparentat arnb el Bugia d'Algeria, 
Taformatx < TAFERMA + MATIS «bressol de l'iliga», La Balarma < BELEZMA, 
Botisant < Bu TISENT «la salina», etc., i fins i tot de la Catalunya Nova corn 
Benissanet < BANÜ ZANATA, Bi tem < BATTAM «nom del pistatxo a les munta- 
nyes d e  l'Atlas», etc., i arnb el treball d'Angel Poveda i Sánchez sobre la toponí- 
mia mallorquina,2O sense que ens  sigui possible, pero, determinar s i  aquests to- 
pbnims corresponen al segle VIII, arnb la primera arribada de berbers, o al se- 
gle XII, corn a conseqüencia de la invasió almoriivit, que comporta  u n a  segona 
onada de b e r b e r ~ . ~ ~  També és possible q u e  la via a través de la qual  ens h a n  

tres llengües -1'irab corn a llengua del poder i el berber i el romanc en retrocés-, cosa que 
havia de propiciar una major lentitud en el procés d'arabització lingüística. 

Amb relació a al-Andalus, i més en concret amb les «Illes Orientals» (avui Mallorca, Menor- 
ca i Eivissa), aquest procés d'arabització sembla haver-se accelerat el segle x. Ricard Soto (Mes- 
quites urbanes i Mesquites Rurals a Mayürqa, «Bolletí de la Societat Arqueolbgica Luiiana», 
t. XXXVII, any xcv, 1979, ps. 113-135; les citacions són de les ps. 113-114) ja ha assenyalat corn 
«les unitats fonamentals de convivencia a les ciutats musulmanes es basaven més aviat en rela- 
cioiis de fraternitat (famílies, clans, tribus), veinatge (barris) i sobretot de comunitat religiosa 
(és a dir, d'adscripció a determinades "escoles" o formes d'entendre l'islam, que tingueren el seu 
apogeu a partir del segle x, amb la dissolució del califat abbasí) que no pas en criteris de territo- 
rialitat. Aixb suposa el naixement d'una classe poderosa, molt influent des de tots els punts de 
vista, encara que mancada de poder coactiu militar (que apareix sempre lligat a classes exclusiva- 
ment dedicades a aquests afers), els ulüma, i d'altra, la integració de la societat a través d'aquests 
oganismes específics». D'aquesta manera desapareix l'oposició camplciutat, que és allb que po- 
dria explicar-nos la supervivencia de formes de cultura, i lingüístiques per tant, anteriors, í s'ini- 
cia, durant els segles XI i XII, una revitalització de les comunitats locals (amb l'aparició de mes- 
quites rurals, per exemple) fortament iduides pels 'ul2ma1. Es produeix, aleshores, «un procés 
d'integració social que permet a ciutats de segon ordre, i idhuc a nuciis rurals ..., de jugar un 
important paper dins un imbit cultural fins llavors monopolitzat per la capital califal. Es tracta 
d'un procés que intensifica la cohesió de l'islam andalusí entorn Cuna escola de rígida ortodbxia 
(i  d'un aspecte fonamentalment prictic i administratiu) corn és el malikisme». És, podríem afir- 
mar, la cuiminació del procés d'arabització en temps dels almorivits. 

És obvi que si fins ara no s'han tingut en compte aquests fets és perque el fet irab s'ha afron- 
tat arnb evidents prejudicis ideolbgics consistents, en general, a considerar que la Península Ibe- 
rica i el nord d'Africa estaven destinats a ser allb que són en l'actualitat: dues zones situades en 
brbites distintes -l'una occidental, l'altra oriental- arnb la qual cosa s'ha pogut justificar la 
historia de la Península Ibkrica corn la «reconquesta» d'una España, en realitat només pretesa. 
Vcgeu, respecte a aixb, P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropoldgica de una sociedad is- 
lámica en Occidente (Barcelona 1976), especialment les ps. 233-239, i M. BARCEL~, L'orientalis- 
me i la peculiaritat de l'arabirme espanyol, «L'Avenc», núm. 28, ps. 25-28. 

19. Joan COROMINES, Sobre els noms de lloc berebers, dins Entre dos llenguatges, 11 
(Barcelona 1977), ps. 217-238 (aquest treball havia estat publicat abans a «Homenaje a Ra- 
fael Lapesa», Madrid 1973, ps. 207-218). 

20. A. POVEDA I SÁNCHEZ, Introducción al estudio de la toponimia árabe-musulmana de 
Mayurqa, ja citat, i Repertori de toponimia drabo-musulmana de Mayürqa segons la documen- 
tació dels Arxius de la Ciutat de Mallorca (1232-1276), dins Fontes Rerum Balearium, vol. 
111 (1979-1980), ps. 81-119. 

21. Miquel BARCEL~, Sobre tres topbnims berbers a les Illes Orientals Cal-Andalus, «Fa- 
ventia», 212 (1980), ps. 131-133, ha assenydat el caricter berber del «rahal Hamem» < HAM~M, 
relacionat arnb el Benigafull < BENI GAFUL, segment de la tribu dels Gumiira, detectat per A. Po- 
veda a Repertori de toponimia drabo-musulmana ..., de Beniminalla < BENI MANN A L L ~ H ,  de 
Menorca, que potser és identic a l'actual Binimelld del nord de I'ílla, i d'Alcoraya < AL-I~RAYA, 
a Mallorca i a Menorca. Aquests topbnims són considerats per Barceló forca antics: BENI MANN 
ALLÁH 6s el nom del pare de H A M ~ M ,  «fals» profeta que morí violentament al Nord d'Africa 
el 927 i que pertanyia a la tribu dels BENI GAFUL; els seus seguidors i famiiiars degueren aparei- 
xer a l'iUa en aquesta epoca i eis topbnirns serien, per tant, contemporanis. 
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entrat els arabismes i, de retruc, la llengua dels berbers tingui importancia amb 
relació a l'aglutinació de l'article irab AL-: W. V. W a r t b ~ r ~ ~ ~  ja va insinuar, res- 
pecte a aixo, que la major part dels mots hrabs arribats a la Romania a través de 
Sicília han penetrat sense l'article irab AL- aglutinat, en oposició a allo que s'ha 
esdevingut amb els arabismes entrats a través de la Península Iberica; H. L ü d I ~ e ~ ~  
va insinuar que aquest fet podia ser degut a la influencia dels elements berbers 
a la Península. El fet que els arabismes del catali es caracteritzin, sobretot ac- 
tualment, pel fet de no dur majoritiriament l'article hrab aglutinat no sembla 
pas, pero, que pugui atribuir-se a una influencia de la via siciliana de penetració 
d'arabismes ni a l'absencia de berbers al País Valencia o a Mallorca, ja que, 
d'una banda, la major part dels arabismes ens han entrat a través de la Penínsu- 
la Iberica, i, de l'altra, els berbers constituien, com hem dit, el component ma- 
joritari dels «irabs» que s'intallaren a casa nostra. Més aviat, com ha indicat 
J. M. Sola i S01é>~ el fenomen sembla deure's a un fet intern a la propia llengua 
catalana: «. . . la particularidad del catalán . . . la atribuiriamos, más que a un su- 
perficial contacto con el árabe (argumento válido en el caso del italiano, de las 
lenguas eslavas e, incluso, de los dialectos etiópicos), a cierta resistencia a aceptar 
esquemas ajenos a la lengua. La verdad es que por lo menos un 12 por 100 de 
los arabismos catalanes exhiben, a lo largo de su historia, dos formas: una con el 
articulo AL- y otra sin él ... Al incorporarse el arabismo con su articulo corres- 
pondiente AL-, y al penetrar en el catalán oriental, este AL- llegó a pronunciarse 
como / a l / ,  con lo que pasó a identificarse con el articulo determinado masculi- 
no. A partir de esta confusión resultaba fácil separar el AL- de procedencia orien- 
tal de su sustantivo y precipitar su debilitación». 

Cal no oblidar, finalment, que el berber no era l'única llengua parlada al 
nord d'hfrica. És ben sabut que el copte i el grec mantingueren una certa impor- 
tancia després de la conquesta irab d'Egipte, com a llengües de la religió i de 
I'administració. També és ben sabut, encara que sovint massa oblidat, que el llatí 
tingué una difusió considerable en les zones litorals i urbanes nord-africanes i 
que, semblantment a allb que s'esdevenia als altres territoris de la Rominia, 
havia anat evolucionant vers la llengua rominica que parlaven els afariqa, és a 
dir, els habitants del nord d'hfrica d'origen berber o bizantí -1s rüm- i els 
berbers romanitzats, que és coneguda en alguna font irab com a a r - ~ ü m i . ~ ~  Co- 
mencem a coneixer aquesta llengua gricies al treball que ja hem citat de T. Le- 
wicki, que ha detectat 85 topbnims o elements del Iexic comú actual del Magrib 
que s'hi relacionen: 'q.Stjn < "AGOSTIN; (al) 'qtüb.a < "OCTOBER; ' I j l ? ~  «nom 
d'una muntanya que domina la ciutat de Marriqueix» < "IGLIZ < ECCLESIA; 
Jan, Jan o Zan < JOANNES, etc. L'ar-rümt sembla que desaparegué com a conse- 
qüencia de la ruralització que comporta la islamització esdevinguda entre els se- 
gles x i x11.~%1s berbers que van arribar a la península el 711, no podrien 

22. Walter VON WARTBURG, Grüdfragen der etymologischen Forschung, «Neue Jahrbücher 
für Wissenschaft und Jugendbildung», 7 (1932), ps. 222-235. 

23. H .  L~DGE, El bereber y la lingüística románica, dins Actas del XI  Congreso Inter- 
nacional de Lingüística y Filología Románicas (1965), vol. 11 (Madrid 1968). 

24. T. M. SOLA SOLÉ. El artículo al- en los arabismos del ibero-románico. «Romance Phi- 
ioiogy» (i968), ps. 275-285. 

25. AL-MUQADDASÍ, Descriptio imperii moslemici, Ed. GOEJE, BGA, IIX. Citat per T. LE- 
WICKI, Une langue rornane oubliée ..., p. 450. 

26. En aquesta epoca sembla que el Magrib veié desapareixer el cristianisme. Segons C. J. 
Speel (The Disappearance of Christianity from North Africa in the WLzke of the Rise of Islam, 
«Church History», xx~x, 1960, ps. 379-397), una de les causes que afavoriren la islamització dels 
cristians del nord d'hfrica -la pervivencia del qual és estudiada per M. Speight (Temoignage 
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haver-nos transmks algun inot romanic africa? L'estat actual de les investigacions 
no ens permet de donar a aquesta pregunta una resposta segura que, amb tot, 
necessitem respondre si volíem tenir un panorama complet de la influencia de la 
invasió arab sobre el  atal la.^^ D'altra banda, la pugna entre l'ar-rumi i el berber, 
d'uria banda, i l'arab, de l'altra, i la posterior desaparició del romanc podria 
-amb els matisos necessaris- servir-nos de model sociolingüístic d'allo que po- 
dia haver-se esdevingut a la mateixa epoca al País Valencia en la pugna entre el 
romanc autocton i el berber, les dues llengües en retrocés, i l'arab, la llengua 
doniinant. 

3. En tercer lloc, cal destacar que l'estudi dels arabismes de la llengua ca- 
talana ha d'afrontar problemes estrictament lingüístics que el fan considerable- 
merit difícil. Com ja va indicar A. Stejger,2* «la falta de lingüistes bivalents, ca- 
paces de moure's en tots dos mons lingüístics, oriental i europeu, ha fet repetir 
amb massa freqüencia relacions superficials i capricioses, etimologies arbitraries 
o erronies, copiades per tradició». És urgent, per tant, la formació de romanistes 
amb amplis coneixements de l'arab si volíem aconseguir algun dia estudiar aques- 
ta parcella concreta de la historia de la nostra llengua. Hi  ha, a més, un altre 
factor que ha influit negativament en l'estudi de I'aportació arab al catala: «Si 
els investigadors dels arabismes romanics, els Dozy, Engelmann, Eguilaz, Steiger, 
Baist, Seybold, M. L. Wagner, etc., han dedicat a la nostra llengua una atenció 
inferior a la que hauria requerit un estudi tan complet com el que hi ha a hores 
d'ara sobre les dues Ilengües germanes de ponent, aixo és degut d'una part a la 
manca de bons diccionaris catalans i de treballs preliminars d'erudits dels segles 
passats, com els Sousa per al portugues o els d'Aldrete per al castella, i de I'altra 
a la circumstancia següent: mentre que en castella i en portuguks, la major part 
dels arabismes porten aglutinat l'article arab al-, en catala els arabismes que el 
porten estan en minoria. Als castellans alcachofa, alcanfor, algarroba, algazara, al- 
godón, almotacén, altramuz, altabaque, corresponen en catala carxofa, cdmfora, 

des sources muszllmanes sur la présence chrétienne au Maghreb de 26-747 2 184-800, IBLA, 
19'72, ps. 73-96)- fou el tipus de cristianisme que hi havia predominat d'enca de la dominació 
dels vandals, més acostat a l'islam que no pas al cristianisme ortodox de Roma, com a mínim pel 
que fa al problema de la Trinitat -recordem que els cristians romans eren considerats sovint 
peis arabs com a mzls'rikcn, és a dir politeistes. Respecte a aquesta qüestió, fóra interessant d'es- 
tudiar fins a quint punt l'heretgia hispanica, l'adopcionisme, feia facilment asimilable el cris- 
tianisme mossarab per l'islam (c f . ,  per exemple, Juan VERNET, El valle del Ebro como nexo entre 
Oriente y Occidente, BRABLB, XXIII, 1950, ps. 249-286, que esmenta «las idas y venidas mo- 
tivadas por la herejía adopcionista del metropolitano Elipando y el obispo Félix de Urgel; posi- 
blemente agravada por el contacto con el dogma unitario musulmán». C f .  també la nota 18 d'a- 
quest treball). 

27. Pierre Guichard (Toponimia y geografia musulmana de Valencia, Saragossa 1979, esp. 
les ps. 16-17) esmenta el topbnim Fargalos (que apareix a les fonts cristianes del segle XIII prop 
de la ribera baixa del Xúquer) i l'antropbnim Fargalzis (nom que rebia Asbag ibn Wakil al- 
Hawiri, cap andalusí d'origen berber que va comandar l'expedició naval que el 829 va sortir 
de Tortosa per ajudar a conquerir Sicília) i planteja el possible origen Ilatí, potser nord-alrica, 
del nom: «En el Magreb se encuentra el antropónimo Farfiil, y ambas formas podrian ser rela- 
cionadas con el nombre Virgilius?» D'altra banda, P. Chalmeta (Concesiones territoriales en al- 
Andalus [hasta la llegada de los almoráuides], «Cuadernos de Historia», tirada a part del tom VI, 
1975, p. 16) ha assenyalat, fent referencia a un fragment d'Ibn Hazm (publicat per M. As~N,  
U n  códice inexplorado del cordobés Ibn  Hazm, «Al-Andalus», 1934, 11, ps. 1-56), la presencia 
d'afüriqa a i'exercit arab dels conqueridors. També cal indicar que J. Oliver Asín ( E n  torno a 
los origenes de Castilla: su toponimia en relación con los árabes y los beréberes, discurs d'ingrés 
a la Real Academia de la Historia, 1974) ha proposat un origen del nom Castilla en el Uatí del 
nord d'hfrica. 

28. A. STEIGER, Las vias de penetración ..., p. 555. 
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gatzara, cotó, mostass;, quitrd, tram&, tab; ( o  tabac)." La diferencia s'ha accen- 
tuat encara en la llengua moderna, que, en lloc dels antics almesc, almorratxa, al- 
mangra, almagatzem, almoraduix, almonfara, algerra, ha implantat, mesc, morrat- 
xa, mangra, magatzem, marduix, monfara, gerra, i els dialectes populars tendei- 
xen a accentuar-la més i més, reemplacant albercoc per bercoc, alfdbrega per fd- 
brega, aljub per jub, etc. 

<<Ara bé, els etimblegs arabistes, concentrats en l'examen dels mots que co- 
mencen per l'element al-, que els fornia un indici clar d'arabisme, han deixat 
sempre un poc de banda els que no hi comencen; així ho ha reconegut un jutge 
tan competent com Dozy (Gloss., p. VII). D'aixb resulta que la major part dels 
mots catalans que es troben en aquest cas, i que no tenen correspondencia caste- 
llana, els han passat per alt, amb tanta més facilitat que la riquesa de la nostra 
llengua en mots en al-, afegida al comú prejudici, els feia creure, essent ella molt 
pobra en arabismes, per a llur recerca no valia la pena d'estudiar-la gaire.)>3o 

Amb relació a aquesta mateixa qüestió, Germh ColonP1 tot i acceptar que el 
catalh ofereix més resistencia a l'acceptació d'arabismes que no pas el castellh 
(per exemple: bledalacelga, esquirollardilla, finslhasta, marmessor/albacea, oli/ 
aceite, porc senglarljabali, ramatlrebaño, etc.), ha assenyalat alguns dels proble- 
mes que poden plantejar-se en estudiar els arabismes del ca ta l  en comparació 
dels del castellh: <(És imprescindible de tenir present, en els dos dominis lingiiís- 
tics, l'arrelament dels arabismes (actualment hom troba un evident retrocés a cau- 
sa que generalment designen objectes concrets molts dels quals estan deixant de 
ser utilitzats) i la seva distribució geogrhfica (la muntanya de Santander no és 
Andalusia, ni 1'Empordh no és Vakncia o Mallorca). Per tal de matisar allb que 
avangh Kuen convé de tenir en compte els següents fets: 

1. El mateix &tim hrab conviu en castellh i en catalh: aljibe-aljub; 
2. Existencia de dos &tims irabs, per6 distints, en casteilh i en catalh: azu- 

lejo-rajola; 
3. Existencia d'un arabisme en castellh i d'una altra solució en catalh: adelfa- 

baladre; 
4. Situació inversa a l'anterior: arabisme en catalh i d'una altra solució en 

castellh: cat. baldufa - cast. trompo; 
5. És interessant la consideració de la distribució geogrhfica dels arabismes 

catalans: cast. altramuz - cat. meridional tramús - cat. septentrional llobi; 
6 .  Existilncia d'un avenc de l'arabisme castellh en l'actualitat: així cat. gi- 

nesta - cast, antic hiniesta, tot i que actualment ha acat predominant en 
cast. retama; 32 

7 .  Existencia de problemes semhntics: cast. norialñoria - cat. antic nora, can- 

29. Germh Colon ( U n  passatge obscur del Llibre de Fortuna e PrudPncia de Bernat Metge, 
dins La llengua catalana en els seus textos, I, Barcelona 1978, ps. 187-196 [publicat anteriorment 
a <(ER)>, x, 1962, ps. 209-2161) considera, a diferencia de Joan Coromines (Mots catalans d'ori- 
gen ardbic, ps. 120-122), que tabd i tabac no són sinbnims i que, mentre que aquest darrer prové 
de 1'8rab TABAQ <(cistella, panera),, el primer provindria d'una etimologia obscura perb idkntica 
a tabart. 

30. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen ardbic, ps. 68-69. 
31. Germh COLON, Quelques considérations sur le lexique catalan, dins La linguistique ca- 

talane (Paris 1973, ps. 239-287). Aquesta qüestió és tractada a les ps. 256-257. 
32. Aquest punt 6 no apareix en el treball de G. Colon esmentat a la nota anterior. Kurt 

Baldinguer, perb, inclou a La formación de 10s dominios lingiiisticos de la Península Ibérica 
(Madrid 19712), ps. 65-66, nota 41, una observació de Germh Colon sobre els problemes que 
planteja l'estudi dels arabismes catalans en comparació dels castellans, on afegeix aquest punt 6 
a allb que ja havia dit en el seu treball del 1973. 
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viat en el catali modern a senialsinia, també d'origen arab, que corres- 
pon a l'arabisme casteiia aceña «molí d'aigua»; 

8. Existencia d'arabismes secundaris (mots grecs o llatins passats a les Ilen- 
gües rominiques a través de l'irab): per exemple el llatí GYPSUM ha pas- 
sat al catala i al castelli (guix-yeso) directament, pero en catala, al costat 
de guix, existeix en el sud del domini lingüístic algeps, també provinent 
de GYPSUM, que ens ha entrat a través de l'irab; 

9. Existencia en una mateixa zona dialectal de dues solucions, I'una arab i 
l'altra no: en els Furs de Valenciass (segle XIII) coexisteixen rambla i 
areny, algepc i guix, etc.» 

A més d'aquestes dificultats, cal anar en compte a l'hora de determinar, arnb 
certesa, l'origen arabic d'un mot catala. Sense que sigui freqüent, pot donar-se el 
cas d'un mot comencat per AL- i que en canvi tingui un origen romanic - aques t  
seria el cas d'alguassa «la part mascla o que porta la tija», format, com ha indi- 
cat Joan Coromines,3* arnb I'article arab i un nom rominic d'etimologia identica 
a la del verb groncar ( g r ~ n x a r ) ; ~ ~  O pot donar-se el cas d'un mot catala que tin- 
gui una gran similitud arnb un mot arab a causa de tenir, en ambdues Ilengües, 
un origen onomatopeic -per exemple ou gargot «ou covat», i BAYDA GARGAL-O@ 

o a causa de tenir un origen comú, encara que independent - c o m  és el cas ja 
esmentat de tangi i TÁJIN < grec zayqvov. L'addició de sufixos romanics a mots 
aral~s (SATL, arab, arnb els sufixos llatins -ICULUM o -ELLUM ha donat setrill i si- 
trell en catala; HAROAWN, arab, arnb la substitució del su& augmentatiu -ÚN < 
-AWN pel sufix llatí -ACEUM ha originat el catala fardatxo o sarvatxo «llangar- 
daix»)" pot induir a no pocs errors l'investigador poc coneixedor de les dues 
llengües i poc acostumat a l'estudi de les etimologies. És obvi, d'altra banda, que 
l'estudi de les veus arabs contaminades arnb sufixos romanics haura de tenir. a la 
Ilarga, una importancia extraordinaria per a coneixer l'estat de les Ilengües roma- 
niques en aquestes epoques primitive~?~ 

2. Arabismes de la llengua catalana 

En comptes de donar una llista exhaustiva dels arabismes del catala creiem 
que és més interessant, en un treball de divulgació com aquest, donar algunes 

33. Vegeu l'estudi de Germi Colon i A. Garcia sobre la llengua dels Furs de Val?ncia (In- 
troducció a l'edició dels Furs de Valc?ncia, 1, Barcelona 1970). En aquest treball (ps. 59-67) s'ex- 
plica l'aparició d'aquestes parelles com un intent per part de l'autor de la versió catalana dels 
Furs de fer-se entendre per la població acabada de conquetir (ús de rambla i algepc) i per part 
de Ja població conqueridora (ús d'areny i de guix). 

34. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen aribic, ps. 135-136. 
35. Com indica Joan Coromines, a Valencia la mateixa peca s'anomena gronqa i és ben pro- 

bable que a la frontera aragonesa, que és el lloc on es troba el mot catali en qüestió, la o oberta 
hagi diftongat en ua, fenomen típicament aragones, que el grup grua s'hagi redUit a gua (a Graus 
aquesta peca s'anomena guanza) i el grup ns s'hagi reduit a s (ja que a Aragó és freqüent el fe- 
nomen invers: oso > onso). 

36. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen ardbic, ps. 101-102. 
37. Ibid., ps. 94-98. 
38. El profesor Dr. F. CORRIENTE, a A Grammatical Sketch of the Spanish Arabic Dialect 

Bundle (Madrid 1977) i a d'altres treballs que prepara ha estudiat els fenbmens de metaanalisi 
de sufixos irabs i romhnics (catalans, castelians o mosshrabs) que expliquen molts dels arabismes 
de les liengües rominiques, sobretot dels d'aquelles que van tenir un contacte durador amb 
1'Lab. El cas de HAR~AWN, arnb un sufix -ÚN < -AWN augmentatiu en irab pero analitzat en 
ronianc com a diminutiu i substituit, consegüentment, pel sufix augmentatiu llatí -ACEUM, és un 
bell exemple del fenomen que comentem. Vegeu també Joan COROMINES, LOS nombres de la lagar- 
tija y del lagarto, dins Tópica Hespérica, I (Madrid 19721, ps. 252-284. 
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de les característiques que, d'una manera general, prenen els mots Arabs en entrar 
en la nostra Ilengua. 

a) El vocalisme 

El sistema vocilic de i'arab, basat únicament en tres fonemas ( l a / ,  /i/, /u/) 
i els corresponents allbfons, evolucionh a la Península Iberica seguint dues ten- 
dencies conegudes amb els noms d'imda i t a f & ~ . ~ ~  La imála40 és la tendencia 
espontinia de la /a/ a convertir-se en [e] i, de vegades, en [il:41 Sénialsinid < 
SANIYA, en el lexic comú, i Ademús < AL-DAMUS (Val.), Benissalem < BANI- 
SALAM (Mall.), Algimia < AL-JAMI' (Val., Cast.), i La Cénia (Tarr.}, Cénia (Cast., 
Al.), Sénia (Val.}, Senieta (Al.) i Sinia (Mall.), en la toponimia, s'expliquen a tra- 
vés d'aquest fenomen. 

El tafhim és la tendencia de /a/ a convertir-se en [o] en entorns velars i la- 
bial~:  (ai)xarop < SARAB, sicló < SIQLAB (Uatí SCLAVUS), monot < M A ~ Á B  < 
MAHNAB, Mahoma < MAHUMMAD (variant de MUHAMMAD), Marroc < MARRA- 
KUS, del lexic comú, i Almussafes < AL-MASAFA, de la toponímia. 

Pel que fa al fonema /i/, quan en Arab es realitzava com l'allbfon [e l ,  en 
entorns velars i faringals, ha donat e en ~ a t a l h : ~ ~  el topbnim Aleuda (Val.) < 
AL-'IDWA, n'és un exemple. 

El fonema /u/, d'altra banda, quan en Arab es realitzava com l'allbfon [o], 
en entorns velars o faringals, ha donat o en catala: 4 V e  gaidó, de gairell < GAY- 
DON «poarangues», cotó < (AL)-QUTUN, alcofoll< de l'hispanoirab AL-KU@L < 
ar. clissic AL-KUHL. 

b)  Consonantisme 

Algunes de les solucions catalanes a determinats fonemes consonAntics hrabs 
són les segiients: 

l. /h/ i /h/ > /k/ o /f/. Per exemple: HASSOM > cotxó, H A S ~ A ~  > cas- 
call, S A R ~ H A  > xereca O xarefa, HAMMAL > camalic, AL-HABS > alcapg (cat. an- 
tic: <<pre~Ó>>), ~AR!?Aw~>fardatxo, H A R N A Q > ~ ~ Y ~ ~ C ~ ,  HABBAT (AL)-HULÜWWA> 

39. Vid. F. CORRIENTE, A Grammatical Sketch ... ps. 22-26. 
40. Si tradicionalment s'havia cregut que la imüla era un fenomen datable el segle XIII, 

F. Corriente (A .  Grammatical Sketch ..., p. 24) ja ha fet notar que és un fenomen que devia 
produir-se rnolt abans. 

41. Julio Samsó (Ressenya del treball A Grammatical Sketch ... de F. Corriente, «Oriens», 
27-27 (1981), fa notar que en arab pogué existir la Imála umlaut, és a dir, el tancament de 
/a/ condicionat. Aquest fenomen explicaria el canvi /a/ > /e/ > /i/ que trobem a síquia i 
sinia (variants de sequia i senia), els noms de íloc maílorquins comengats en Bini- (comparables 
als que cornencen amb Beni- al País Valencia) i els noms de persona com Bibiloni (comp. arnb Ba- 
biloni), en els quals i hrab hauria condicionat el canvi. A. Steiger (Contribución a la fonética del 
hispano-árabe y de los arabismos en el iberorromance y en el siciliano, Madrid 1932, p. 328) ja 
havia insinuat aquesta possibilitat. Joan Corornines, perb, ha demostrat (Mots catalans d'origen 
arabic, p. 171) que el fenomen ha de ser rominic perque el trobem en mots com bestia > bistia, 
NESCIUS > neci > nici, CAELESTIA > celirtia, etc., que no ens han arribat a través de l'arab. 
M. Sanchis Guarner (Aproximació a la historia de la llengua catalana, Barcelona 1980, p. 88) tam- 
bé admet la possibilitat d'un canvi /a/ > /e/ > /i/ en I'hrab peninsular. Els treballs d'A. Poveda 
(Introducción al estudio de la toponimia árabe-musulmana de Mayurqa i Repertori de toponimia 
;rabo-musulmana de Mayurqa) han demostrat que els topbnims en Bini- són posteriors al 1276, 
ja que &S en aquesta data no és possible de trobar-los en l'extensíssima documentació que ha 
estudiat. Són, per tant, una creació romknica. 

42. F. CORRIENTE, A Grammatical Sketch ..., ps. 27-28. 
43. Ibid., ps. 28-29, i Joan COROMINES, Mots catalans d'origen ardbic. 
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matafaluga, AL-HABAQA > alfdbrega, TAHWILA > tafulla (variant de taülla). En la 
toponímia trobem Altafulla i Benicolet (Val.) < BANU-HULAYD. 

És més freqüent, com ha fet notar Joan coro mine^,^^ el pas de /h/ i /h/ 
a /f/. També fa notar45 la possibilitat que aquests dos fonemes donin en catali 
/S/ -per exemple a les variants sarvatxo O sardatxo, sardeta per farda «esqui- 
rol», recenes < RAHN, csmparat amb el rehenes castelíi i el refems portugues, 
que podria explicar-se pel canvi / f /  > /S/, documentat independentment a FAS- 

FASA > alfalf > alfals, MATRAH > matalaf > matalds o en la ultracorreció QA- 
~ ü s  > caduf. Són menys freqiients, pero no desconeguts del tot, els casos de 
/h/ > /g/: AL-MAHZAN > (al)magatzem, AL-~ARRÜBA > garrofa o AL-HWARIZ- 
MI, pseudonim del matemitic Abü Ja'far Muhammad Ibn Müsii > alg~ri tme.~" 

2. /-m/ > /-n/. Per exemple: AL-MUQADDAM > almugaten o MAHRÜM > 
baharon. Seguint, perb, la fonetica catalana, aquesta -n final tendeix a desaparki- 
xer: HASSÜM > cotxó, i el toponim Banissili < BANI-SALIM. Obviament, aquest 
darrer canvi també el trobem en aquells mots irabs que, posseint una -n final, 
van entrar en el catali: MISKIN > mesqui, BANT-HAYRÜN > Benifairó (Val.), IBN- 
RUMMAN > Abenromd (Val.), compareu-lo amb Guardarromán de Córdova, BANI- 
HALDÜN > Benifaldó (Mall.), etc." En el cas de magatzem tindríem una ultra- 
correcció. 

Quan la n no és final i es troba en contacte amb sibilants o alveolars, ten- 
deix a assimilar-s'hi: MANZAL QURAYS > Massalcoreig (Lleida) i MANZAL NASR > 
Massanesa 

3. /b/ > /p/, l b / ,  /v/ o /f/ .  El fonema irab /b/ tenia dues possibles 
realitzacions: l'una semblant a la nostra [p l  i l'altra semblant a [P]?%ixb ens 
explicaria aquells casos en que /b/ irab s'ha convertit en /p/ catalana: arrop < 
AL-RUBB i Rdpita < RABITA. L'altra realització, reforcada per la fonetica catala- 
na, en determinades posicions, com per exemple en contacte amb fonemes sords, 
podia ensordir-se fins a convertir-se en / f /  - H A R R ~ B A  > garrofa i MUHTASAB > 
mostassaf- o fins i tot en /w/ -AL-'UQAB > Olocau (Val.) i, potser, AL-TABUT 
> taüt- en posició implosiva. Aquest canvi de [DI en /w/, que podria ser ja 
rorninic, no és, pero, el que explica la relació evident entre /w/ irab i /b/ cata- 
lana que trobem a Albatera (Val.) < AL-WATIRA i Alberic (Val.) < AL-WARÍQ, 
que, segons F. Corriente," s'hauria d'explicar per ul t rac~rrecció.~~ 

4. /r/ > /1/ o /1/ > /r/ .  Per exemple en els següents mots del lexic 
comú: anafil < AL-NAFIR, gandul < GANDUR, taül, d'etimologia desconeguda pero 
que es pot comparar amb el castelli tahur, xalefa, vnriant de xereca, o xarefa < 
SARIHA, matalds < MATRAH, atzerola < A L - Z A ~ R ~ R A ,  xaloc < SARQI,S~ alboloc < 
AL-BURÜQ, setrill o sitrell < SATL. En la toponímia trobem Benaguacil (Val.) < 

44. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen aribic, ps. 89 i 169. 
45. Ibid., ps. 97 i 100. 
46. Manuel SANCHIS GUARNER, Aproxinzació a la historia de la llengua catalana, Barcelona 

(1980), p. 87, considera la possibilitat que /h/ > 0 en posició final de mot o davant consonant 
final de síliaba. 

47. F. CORRIENTE, A Grammatical Sketch ..., ps. 36 i 41, especialment la nota 46. 
48. Ibid., p. 41, nota 42. 
49. Ibid.. os. 31-33. 
50. Ibid.: P. 33. 
51. Vegeu, sobre /p/ en irab hispinic, el treball de F. CORRIENTE, LOS fonemas / p / ,  / c /  

y / g /  en árabe htspánico, «Vox Romanica~, 37 (1978), ps. 214-218. 
52. Aquesta etimologia no és segura segons una comunicació oral (conferencia feta el 

24 d'abril de 1981 a la U. A. B.) del professor F. Corriente: podria provenir del llatí SALUM i del 
sufix despectiu mossirab -oc. 
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IBN AL-WAZIR (compareu-lo amb el mot comú algutzir) i Benioquer (Val.) < 
BANI-'UOAYL. 

Segons Joan C0romines,5~ les causes d'aquesta vacilrlació rauen en l'existencia 
d'una «discrephncia articulatbria entre la Y i la 1 arAbigues i romhniques» junta- 
ment amb el següent fet: «En el jargó Arabo-rominic que parlaven els mosshrabs 
i els cristians fronterers, i del qual provenen els arabismes de les Ilengües hispa- 
niques, l'article al-, trobant-se sempre aglutinat als mots d'origen arhbic, devia 
provocar per dissimilació un gran nombre d'alteracions de 1 en r en els mots que 
contenien una l. Intervenint la pronúncia clhssica de I'arab, devia produir-se una 
reacció que, exagerant-se, degué donar lloc al canvi de r en 1 en nombrosos mots 
arhbics que havien tingut sempre r. Aquesta fluctuació degué tenir per conseqüen- 
cia el sentiment que en hrab la r i la 1 eren intercanviables: d'ací que les permu- 
tes entre les dues lletres es produissin Adhuc en mots on no hi podia haver dissi- 
milació, per comencar en lletres solars, davant les quals la 1 de l'article s'assi- 
mila.» 

Deixant de banda altres correspond6ncies entre elements hrabs i catalans (ve- 
geu-ne un estudi més complet en els treballs de Joan Coromines, F. de B. Moll 
i M. Sanchis Guarner),5* un altre fenomen a destacar és l'assimilació de la 1 de 
I'article Arab a la consonant següent si aquesta és una consonant «solar»: 55 t, d,  
t, d, t, b, s, z, S, S, S, n, 1 i r. D'aquesta manera, els mots catalans que porten l'ar- 
ticle Arab aglutinat, actualment una minoria com ja hem vist, prenen una forma 
que els fa més difícils de reconeixer. Examinem-ne alguns casos, trets gairebé tots 
del treball que ha dedicat al problema E. Veres d'Ocon: 

2. AL-D.. . > AD-D.. . > ad. ..: AL-DIRHAM > adaram, AL-DARQA > adarga, i 
1. AL-D.. . > AD-O. .. > ad ... : AL-DI'B > adip, AL-DI'BA > adiues. 

AL-DAMOS > Ademús. 
3. AL-T.. . > AT-T ... > at.. .: AL-TABÜT > catalh antic ataüclatahuc (mod. 

taiit), AL-TALB > atalbar O ataubar, i BANT AL-TIJAR > Beniatjar. És 
una excepció el topbnim Altafulla (Tarr.) < AL-TAHWILA. 

4. AL-? ... > A?-T ... > at ... : A L - T A L ~ ~ A  > atalaia, AL-TÜB > atabó. 
5. AL-?. . . > e-?. . . > ad.. . : AL-ZULM > a d ~ l r n a r . ~ ~  
6 .  AL-S. .. > AS-S. .. > atz, ass, ac. ..: AL-SÜSANA > assutzena, AL-SAHABA > 

atzabó, AL-SAWAT > assot, BURJ AL-SUDD > Burjassot (Val.), WADÍ 
AL-SAQIYA > Guardassequia (Val.), AL-SÜQ > Assoc (Val., Al.) (que en 
el catala antic existia en el l6xic comú com a acoch) i AL-SÍRA > Assera 
(Gandia)~. 

7. AL-S. . . > AS-S.. . > atz, ass, ac, ac.. . : AL-SABBARA > atzavara, AL-SIFR > 

53. Joan COROMINES, Mots catalans d'origen aribic, ps. 163-168. 
54. Ibid.; Francesc de B. MOLL, Gramática histórica catalana (Madrid 1952); i M. SANCHIS 

GUARNER, Aproximació a la historia de la llengua catalana. En aquests tres treballs hom hi tro- 
bar& més bibliografia. 

55. S'anomenen consonants «solars» perquk amb una d'elles comenga el mot krab SAMS 
«el sol». Semblantment, la resta de les consonants s'anomenen «lunars» perquk amb una d'elles 
comenga el mot QAMR «la Iluna». 

56. E. VERES D'OCON, Huellas de la asimilación solav en los avabismos del catalán-valen- 
ciano, «Revista Valenciana de Filología», 1, 3 (1951), ps. 217-239. 

57. Existeix el mot alule < AL-ZULLA que, segons Joan Coromines (Mots catalans d'origen 
aribic, p. 143) no representa una excepció a aquesta assimilació, ja que és probable que la 1 de 
I'article s'hagués convertit en z i que, posteriorment, el grup geminat zz hagués donat 1 passant 
per d ,  ja que no són infreqüents els canvis d > Id i, en posició final, d > 1: AL-DABBA > AD-DABBA 
aldaba, i AL-QADI > alcalde. 
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(at)zero, AL-SIBAR > acever, IBN AL-SA'ID > Benassait (Al.) i AL-SAGIR > 
Azeeguer (Mall.). És una excepció Alsabara (Al.). 

8. AL-2.. . > AZ-z.. . > atz, ass, ac, ac.. . : AL-ZA'RÜRA > atzerola, AL-ZUQÁQ > 
atzzlcac, AL-ZAYD > Asseit, aceite (Eivissa) i AL-ZANATA > Atzaneta (Alt 
Maestrat ). 

9. AL-N. .. > AN-N ... > un...: AL-NAFIR > anafil, Bonnabe < ABÜ AL-NA- 
BIH, que encara conserva nn (< LN). 

10. AL-R.. . > AR-R.. . > arr...: AL-RUB~ > arrova > rova, AL-RUZZ > arrds, 
AL-RABAD > (a)rraval, AL-RUBB > arrop i els topbnims Arrif (Val.) < 
AL-RÍF i 1'Arvaval (Barc.) < AL-RABAD. 

11. AL-S.. . > AS-S. . . > ax, eix, aix.. . : AL-SUWAR > aixovar, AL-SIRKAYR > 
eixanguer i els topbnims Exdtiva (mod. Xdtiva) < AL-SATIBA i Aixat 
(Val.) < AL-SATT «la ribera*. 

H i  ha, finalment, una serie de mots d'origen arabic en els quals la 1 de l'arti- 
cle apareix convertida en m o n tot i anar seguida d'una consonant «lunar», ge- 
neralment labial. La major part d'aquests exemples (AL-BURNIYYA > ambúrnial 
albúrnia, AL-BISARA > ambixeres/albíxeres, AL-QURQ > ancorca/alcorca, AL-QULLA 
> ancolla/alcolla, AL-JARRA > angerralalgerra, AL-QÁDÍ > ancaldelalcalde, AL- 
BARQÜQ > ambercoc/albercoc), que han fet pensar a algun investigador en una 
supervivencia de l'article sud-arabic A N - , ~ ~  s'expliquen per una dissimilació de 1 
(en mots amb una altra líquida) esdevinguda en epoca romanica, ja que el canvi 
per dissimilació 1 > n (m davant d'una labiar) és molt freqüent en mots d'origen 
llatí: PULLICELLA > poncella, faldillalfandilla, poliol/poniol, cast. malilla > cat. 
manilla.B9 

3. Peruiuencia de l'drab després de la conquesta catalana: 1238-1609 

En parlar de la complexitat cronolbgica de la presencia de l'irab als actuals 
dominis lingüístics de la llengua catalana, hem fet esment del fet que, pel que fa 
al País Valencia, s'allarga fins el 1609, quan els moriscos foren expulsats de la 
Península. Aquesta afirmació pressuposa, obviament, que la població «arab» del 
Par's Valencia -Arab d'origen o arab perque, tot i haver arribat amb els conque- 
ridors el 711 pero de procedencia no arab, o tot i tenir un origen hispano-roma, 
s'havia arabitzat- parlava, fins i tot molts anys després de la conquesta catalana, 
la llengua Arab. Aquest fet és important, en primer Iloc, perque ens pot illustrar 
sobre quines Ilengües, fent-hi un paper de primer ordre, intervingueren en el con- 
flicte que, entre els segles XIII i XVII, va oposar la minoria nacional arab -1s 
moriscos- i el grup hegembnic sorgit de la conquesta catalana, i en segon lloc 
perque ens ensenya quina fou la sort de la llengua rominica sorgida del llatí 
vulgar del País Valencia -el mossarab de Valencia. Per tal de fonamentar-lo, els 
investigadors han centrat els seus treballs en tres epoques distintes: 1 )  l'etapa 
compresa entre la conquesta catalana i l'expulsió dels moriscos (1238-1609); 

58. Juan Vernet (en les discussions que seguiren la ponencia de G. B. PELLEGRINI, Cele- 
mento arabo nelle lingue neolatine ...) va insinuar aquesta possibilitat. F. Corriente, en tractar 
els mots castelians Amocadén < AL-MUQADDAM i Ambercoque < AL-BARQUQ ( A  Grammatical 
Sketch.. ., p. 85) també parla d'una possible influencia sud-arabiga, encara que sense adoptar una 
sofució definitiva. Julio Samsó (Ressenya del trebali A Grammatical Sketch ... de F. Corriente) 
ha insistit més en la hipbtesi estudiant, especialment, fonts valencianes. 

59. Joan VENY, a Alguns problemes de dialectologia catalana: A )  La ioditzacid, dins Estu- 
dis de geolingüistica catalana (Barcelona 1978), ps. 290-337, ha estudiat aquesta dissimilació. 
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2) l'etapa de la conquesta catalana; i 3) l'etapa de la dominació arab (711-1238). 
Són ja forca nombrosos -i concloents- els treballs que estudien el compor- 

tament lingüístic dels descendents dels arabs que no abandonaren el País Valen- 
cia després del 1238: Joan Fuster, Dolors Bramon, M. Carme Barceló i Ana La- 
bartaso coincideixen a afirmar que, entre la conquesta catalana i el 1609, la 
Ilengua arab es va convertir en un element fonamental de la resistencia morisca a 
I'assimilació, fent bones les paraules del Dr. Esteban, bisbe d'Oriola (1595): «La 
lengua les es impedimento de su conversión» i, per tant, de la seva integració. 
Els rnoriscos, sobretot els que vivien agrupats en zones rurals on constituyen la 
majoria de la població, parlaven habitualment en arab i eren rars els qui podien 
entendre el catala: com afirmaven ells mateixos en les negociacions que seguiren 
la seva derrota a la Serra d'Espada (1528), «la mayor parte de los moros y casi 
todas las moras no saben hablar aljam$a». 

Que els rnoriscos dels segles xv i xvr només parlessin arab indica, sens dubte, 
que abans de la conquesta catalana els arabs ja només parlaven arab i que, conse- 
giientment, el mossarab de Valencia havia desaparegut al llarg de la dominació 
hrab -fóra impossible que després del 1238, quan el catala era la llengua domi- 
nant, els «arabs» parlessin Arab i que, en canvi, abans del 1238, quan I'arab era 
la llengua dominant, els «arabs» parlessin romanc. Confirmen aquesta conclusió 
els treballs de R. 1. BurnsG1 i de Pierre G ~ i c h a r d . ~ ~  El primer, en estudiar les 
relacions entre els catalans i els arabs en el mateix moment de la conquesta cata- 
lana ha mostrat com la llengua constituia una vertadera barrera entre les dues co- 
munitats que només podia ésser superada amb l'ajuda de traductors -torsimanys 
experts en algaravia, jueus tot sovint, per part catalana, i sarrains latinats, per 
part arab. El segon ha mostrat com fou d'efectiva la implantació d'una societat 
musulmana a la Península Iberica, fet que, entre d'altres coses, implica, a la llar- 
ga, I'arabització lingüística. Qualsevol afirmació tendent a defensar la superviven- 
cia del mossarab valencid durant la dominació arab i després de la conquesta ca- 
talana manca de fonaments i només es justifica per la intencionalitat ideolbgica 
d'aquells que la sustenten: negar la unitat de la Ilengua parlada a Catalunya, les 
Illes i el País Valencia afirmant que la parla actual del País Valencia és una per- 
Ilongació del mossarab de Valencia i afavorir, així, l'espanyolització de la Penín- 
sula Iberica. 

Allb que ja no coneixem tan bé és com es desenvolupa el conflicte lingüístic 
entre el 1238 i el 1609. Inicialment, deixant de banda el Ilatí, les Ilengües en 
conflicte eren l'arab dels rnoriscos i el catala dels conqueridors. Aixb és indubta- 
ble. Es probable que el catala anés penetrant en determinats cercles rnoriscos, ur- 
bans i cultes. Aixb sembla indicar el fet que, com ha mostrat Ana Labarta,63 els 
metges rnoriscos aprenguessin catala i que forca documents medics dels rnoriscos, 
tots aljamiats, continguin llistes de remeis en catala. El castella és obvi que, en 
el mateix moment en que comenea a dificultar l'ús normal de la llengua catalana, 
també degué penetrar a la societat morisca: molts documents de tipus religiós 

60. Cf. la bibliografia de la nota 3. Afegiu-hi, ara, Ana LABARTA, Algunos aspectos del dia- 
lecto árabe valenciano en el siglo XVI n la luz del fondo de documentos del AUN, «Jornadas de 
Cultura Árabe e Islamica» (Madrid, 13-19 de desembre de 1980) i Dolors BRAMON, Contra moros 
i jueus (Valencia 1981). 

61. Cf.  el treball citat a la nota 3. 
62. Pierre GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en 

Occidente (Barcelona 1976); Toponimia y geografia musulmana de Valencia (Saragossa 1979), i 
Valencia abans dels catalans, «L'Aven~», 16 (1979), ps. 34-39. 

63. Ana LABARTA, Textos para el estudio de la terapéutica entre los moriscos valencianos, 
«Dynamis», 1 (1981), ps. 275-310. 
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d r a c i o n s ,  aljamiades, declaracions inquisitorials- o, diguem-ho així, diploma- 
tics ho reflecteixen. En tots dos casos la penetració era petita. El fet, pero, té 
una gran importancia perquk sembla indicar-nos els camins a través dels quals el 
catala i el castella podien expandir-se. Conkixer-los bé, deixant de banda el tema 
concret del treball present, ens ajudaria a delimitar amb precisió el conflicte que 
d'enca el segle xv enfronta el catala i el castella al País Valencia. 
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