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CATALUNYA, «LA TERRA DE LA
RIQUESA»

Pere Balañá i Abadía

Gairebé coincidí nt amb la data de la seva j ubi lacio académica, hom
podría commemorar el vint-i-cinqué aniversari de la publicació d' una petita
monografía del professor Frederic Udina i Martorell en qué aquest investi-
gador incansable va satisfer una necessitat de caire inteMectual que, en
aquell s momenls, apareixia com a inexcusable: la tasca de sintetitzar i
organitzar, cenyint-se voluntáriament a uns límits materials forca reduíts,
totes les hipótesis, certament nombroses, que tant el poblé, a través de la
Uegenda, com els erudits, amb llurs instruments científícs d'análisi históri-
ca i filológica, havien enunciat fins aleshores sobre l'origen del nom de la
nostra nació. Aquesta fou la génesi del llibre de Frederic Udina El nom de
Catalunya, Barcelona, Rafael Dalmau, 1961, 59 p. («Episodis de la His-
toria», 23).

Durant els anys següents, com a conseqiiéncia de noves recerques
personáis, encara hi dedica alguns estudis monografics de caire mes origi-
nal. La tasca de síntesi realitzada préviament havia preparat i sensibilitzat
prou el professor per poder publicar, entre d'altres1, «Cataluña y su coróni-
mo, así como el étnico "catalán" aparecen en el siglo XI», Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón (Zaragoza), VII (1962), p. 549-577; i «La
última hipótesis sobre el nombre de Cataluña» dins Mélanges E. R. Laban-
Í&, Poitiers, 1974, p. 681-685.

D'una altra banda, sobretot durant els darrers anys, el Dr. Udina també
ha dedicat la seva atenció al món islámic, especialment ais aspectes que van
presenlar les relacions que vincularen la Corona d'Aragó amb els diferents
estats musulmans del nord d'África. Només, a tall d'exemple, citarem aquí

1 A] llarg de iol l'esludi hem presciodit d'una inútil pretensió d'exhaustivitat, la qual
restava tora de les noslres possibilitats materia]s, atesa la proliferaeió de contribución* que,
procedents deis imbits mis diversos que hom pugui imaginar, han anal amuntegant dades i
hipótesis noves, i, per tant, una gernaciú de referencies bibliográfiques relatives a l'origen de
«cátala» i «Catalunya». Aquesta mera tasca compilatoria ja mereixeria per ella mateixa una
dedicació temporal notable, que les institucions catalanes dedicades al foment de la investiga-
do haurien d'encoraljar i recolzar amb entusiasme. Citem, pero, PIEL, Zum Ursprung, i RUBIO,



un deis seus anieles: F. Udina Martorell, «Sur les rapports entre la Tunisie
et 1'Aragón entre 1360-1379» dins Actas del U Coloquio HLipano-Tuneci-
no de Esludios Históricos (Madrid-Barcelona, mayo de 1972), Madrid,
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1973, p. 49-62.

Aprofitant, dones, aquesta avinentesa de retre-li homenatge des d'una
perspectiva doble, la catalanófila i la del món de l'arabisme, intentaren!
exposar d'una manera plañera una nova hipótesi sobre la procedencia
etimológica del nom «Catalunya», que conjumina elements d'ambdós
camps. En altres mots, creiem que existeix la possibilitat coherent d'expli-
car, a partir de la llengua árab, el naixement del corftnim del nostre país. I
també som conscients que la nostra no será, sens dubte, ]'última hipótesi
defensada sobre aquesta qüestió tan debatuda2.

Cal fer constar, tanmateix i debell antuvi, que hom ja va intentar fauns
quants anys de desenvolupar la Ifriia convergent que esmentávem, tot
basant-se en l'aparició del topónim Jaíüniya (localitat situada peí cronista
al-cUdrí sobre el camf d'Osca a Lleída, a prop de Tactual Montsó) en un
text árab del segle x i \ Sembla que aquesta hipótesi no va gaudir de massa
ress6 i ara només és citada d'una manera escadussera quan hom tracta de
classifícar la munió de propostes étimológiques existents.

I aquí, tan sois com a introdúcelo, potser convindria incloure una de les
classificacions mes senzilles, que encara pot ser válida, per tal de simplifi-
car la complexitat de les postures implícites en una reaiitat forca complica-
da. Així, dones, resumint, s'ha dit que «Catalunya» derivava de:

1. Un antropónim (llegenda d'Otger Cátalo).
2. Un topbnim o un corónim preexistents (Catató, Castelló, Camps

Catalaunics, Monteada, Tafüniya, etc.).
3. El nom d'un grup étnic que hauria estat vinculat históricament a la

nostra térra (laketani, castellani, catalaunics, gots, alans, etc.).
4. Una característica comuna de qué participaven els pobladors primi-

tius del país («térra deis muntanyenes», tesi recent)4.

1 Teninl en compte que Coromines, al volum II del seu Diccionari etimotdgic, p. 629a, ha
ornes intencionadament el mot «caíalas, hem de suposar que no considera oportú de modificar
La seva posició, esposada a Extensió i origen de «cátala» i «Catalunya», dins Estudis, II
(1970), p. ] 59-174. Pero, almenys, hem d'esperar la dañera aponació de l'illuslre meslre al
llcc pertinent de V Onomasticon Cataloniae.

5 Proposta presentada a un mvell cjeruffíc per JOAN VBRNET, *<¿La más antigua cita de
Cwaluna?». Al-Andalus (Madrid-Granada), XXXII (1967), p. 231-232; i a «El nombre de
Cataluña., Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XXXIII
(1969-1970), p. 133-136. En una versiú mes plañera, apareix en JOAN VBRNET, «El nom de
Catalunya», dins Historia de Catalunya, Barcelona, Salvat, II (1979), p. 31-32.

4 Defensada, segons la nostra opinió, amb arguments molt suggerídors, a partir del prefk
«cata-», que 1'autor Iroba present al «substrato lingillstic d'arreu d'Europa, per A. PARIENTE,
•Sobre el origen de catalán y Cataluña; Anuario de Filología (Barcelona), 3 (1977),
p. 373-389.



5. Un tret distititíu del territori («térra de castells»).

També hem de remarcar el fet que, tradicionalment, els orígens de
«cátala» i «Catalunya» han estat relacionats com si es tractés de qiiestions
indestriables «per definido», mentre que, en general, tothom admet que
l'étnic és documentat abans que el corónim. Per aixó assenyalem ara un
criteri básíc que adoptem: ens limitarem únicament a l'intent d'explicar
l'origen del nom de lloc. Arribar a les conclusions que oferim ha estat
possible en el context d'una recerca mes amplia sobre la toponimia arábiga
de Catalunya realitzada a partir de la documentado designada genérica-
ment peí concepte «caites de franquicia»5.

En aquest tipus de documentado6, el nom «Catalunya» apareix per
primera vegada a la carta de franqueses atorgada per Pere I ais habitants
d'Agramunt l'any 1210 («per totam terram totius dominatíonis nostre, ita
quod de rebus aut de mercibus veslris in predicto comitatu vel in tot
Aragone et Catalonia»)7.

La data d'aquest document és tardana, certament, i per situar-nos millor
dins les coordenades del tema potser será la manera mes adequada la
transcripció textual del magnífic parágraf amb qué hom ha resumit la
qüesüó en una de les darreres síntesis de la noslra historia:

«El nom de Catalunya apareix documentat per primera vegada al
Líber Maiolichinus, poema escrit en llatí per un pisa sobre la croada
catalano-pisana del 1114 contra Mallorca. El nom era probablement
d'ús corrent al segle xi. No existint mes dades documentáis per a
conéixer els orígens del terme cátala i del seu derivat Catalunya, és
obligat el recurs a Petimologia. De totes les hipótesis formulades, les
mes convincents son dues: la que considera el mot cátala derivat de
castlanus, és a dir, defensor d'un castell, hipótesi que resta emmarcada en
el context de la feudalització del país al segle xi; i en segon lloc la que
afirma que el terme és una metatesi de lacetani, poblé pre-roma que
ocupava la part central de la Catalunya Vella, terme queja Ptolemeu va
citar en el segle II com a kastelanói en lloc de laketanoi. Segons Joan
Coromines, defensor d'aquesta explicado etimológica, la denominado fou
una creado erudita tardana deis italians, preocupáis per aquella realitat
nova, tan aviat aliada com rival, que naixia al mateix temps que Castella i
que Portugal, per a les quals també fou necessari improvisar un nom. En tot
cas, és important raparició d'una denominado global que coincideix amb
la formació d'una llengua propia perfectament diferenciada de les altres
romaniques, dades que denoten raparició de les característiques básiques

'Recerca que ha gaudil d'un ajut económic de la CIRIT durant l'any 1984.
6 De la qual bem utiiitzat únicament el reculi publica! per FONT RUIS, Canas.
1 fb.. I. p. 323 (document núm. 231|.



nacionals, tot coincidint amb l'estructuració de l'estat feudal central en els

comtes de Barcelona»".

D' aquest resum, podem retenir-ne alguns punts principáis: 1) l'ús «cor-

rent» del nom «Catalunya» abans del segle xn; 2) el fet que Catalunya sigui

considerat, com quasi sempre, «derivat» de «cátala»; 3) la via italiana «erudita»

que trámele la nova denominació; i 4) la coincidencia cronológica de la primera

documentado del nom «Catalunya» amb la formació d'una realitat «nacional» i

l'actuació d'aquesta unitat política en la conquesta de Mallorca l'any 1115".

Precisem encara mes. Cridem l'atenció sobre dos fets concrets: 1) la

data d'aparició documental del coronim, posterior a la primera conquesta

de Mallorca (1115), amb totes les implicacions historiques d'aquest fet

d'armes; i 2) la via «italiana», anomenada «erudita» per pan d'alguns

filblegs, a través de la qual ens ha pervingut el primer tesümoni escrit del

nom «Catalunya», amb diverses variants textuals.

Arribats en aquest punt, haventcircumscrit prou 1'objecte de considera-

do a fi de fer-lo enlenedor, ara ja podem presentar la nostra interpretació

propia, que intentarem justificar amb els arguments mes raonables i cohe-

rente que tinguem a l'abast.

Segons que pensem.doncs, la nostra térra hauria estat batejada amb

Texpressió arábiga IQTA*̂  AL-GUNYA —o alguna de les seves variants,

com Q i r A T AL-GUNYA10, ÍQTA^ AL-AGNIYA1", QUl^AT AL-GA-

8 SALRACH, Historia deis Paisas Calalans. p. 9.
9 Data fixada amb precisio per VIDAL ALCOVER, El ¡libre de Mallorca, p. 24: «El Líber

Maiorichinus (o Maiolkhinus) narra... finalment el selge i la caiguda de Mallorca en poder
deis exercits aliats cap a la Pasqua del 1115.»

l0Emprem la transí iterado árabo-catalana proposada per la GEC. s.v. «arab», amb una
sola excepción suprimim el punt diacrític que s'hauria d'escriure, al nostre entendre inne-
cessáriament, sobre la g corresponent a la consonan! arábiga dita gayn. La t final del mot
qifat, a parí de constituir una marca del genere femenf, aparéis només per convenció, jaque
hom no }& pronuncia normalment en el Llcnguatge coMoquial. Segons el diccionari de l'árab
hispánic medieval que gaudeis de mes prastigi, el deDOZY, Supplément, n, 374c. la iqüf era
un «apanage, bénefice terrítoríal, ficf», significat que pot estendre's al de «tros de térra» i
esdevenir sin&nim de ^í(Ca {«piece, morceau... contrée, surtoul belle contríe) (II, 3716-312a),
forma que, al seu tora,'el Vocabulista in arábico, glossari redacta) en Ierres catalanes, fa
equivalen! a l'expressió 1 latina «país loe i» (p. 511), tot traduint, albora, qafa per -pars» (p.
162*,). En definitiva, la vocalització de la forma arábiga que ha donat el pre'fix cátala «cata-»
podía ser diversa (també ?uf a, segons DOZY, op. cit., p. 372c; «piéce de terre»),

11 Aquesta expressió, que hauria esdevingul «Catatania», significa literalment «la térra
—o el feu— deis ríes». Dozy no inclou el plural agniya', pero és un mot comú, explica! per
qualsevol diccionari (per exemple, KAZMIMKI, Diclionnaire, U, 513a). Ultra aixó, el Vocabu-
lista, com a deriváis de l'arn:] gana, addueix giná uditare, divicie», gam «dives», diferents
formes vertáis traduides per «ditare» i el mateix agniya1 com a plural de gam, «dives» (p. 151a i
353). L'avantatged'unétim del üpus ¿ola al-agniya' rau en el fet que «Cataíonia (v. 756) es la
denominació llatina mis antiga de Catalunya; Catatonía ís una mica mes tardana. com tambí
1'altra forma análoga Cataiatmia» (VIDAL ALCOVER, op. cit., p. 64). En efecte, segons l'edició
del líber Maiolichinus realitzada per Cario Calisse, el vers niímero 766 —Vidal Alcover segueix
una numeractó pr&pía—diu: -Egregiumque virum Catalania tota ftequentans» (p, 35).



NIYA12, els valors semántica de les quals canvien escassament ente si—,

pronunciada en árab vulgar en la forma «CATA-L-GUNYA», amb el significat

generic de «TERRA DE LA RIQUESA» o «FEU DE LA RIQUESA». Aques-

la denominado hauria nascut entre els musulmans de Mallorca que devien

veure el territori cátala com a fita profitosa per a llurs expedicions piratiques.

Essent possiblement un nom «popular», tal vegada era emprat localment ja des

del segle X13. La difusió del coronim degué teñir lloc arran de la conquesta de

Tilla per l'estol combinat caialano-pisá (1115), en fixar-lo per escrit 1'autor del

Líber MaioÜchinus, bo i adaptant a la seva propia pronuncia un significan! que

podia haver perdut ja la g a la parla deis sarrains de les liles14, ftl que fa al procés

posterior de divulgació del topónim, hom pot acceptar perfectament les teories

que s'han publicat sobre aquest aspecte concret

Una vegada fixat per escrit el corónim que identificava, ais ulls deis

pisans, la térra d'on procedien els súbdits de Ramón Berenguer III,

potser per la via «erudita» el nom fou acceptat a Catalunya mateix, els

habitants de la qual devien ignorar el significat original subjacent en el

mot, i fou emprat comunament després de pocs anys, és a dir, des de

mitjan segle xn15.

12Tal vegada aquesta varianl. ganiya, erica», aplegada per KAZIMIRSKI, op. cit., p. 513a,
pero, en definitiva, el fement regular de gan , respon millor a la fonnació de toponims a partir
del mot árab iqtlf (que pot considerarse femenf si fa referencia a la tetra) o qafa. El gnip
al-qafa oi-ganiya, amb gérdua del primer anide, normal en els arabismes catalans, hauria
donat'perfectament QAT A AL-GSNIYA, ís a dir, LA TERRA RICA. Ara bé, deixem
constancia que les combinacions entre els elements aportáis sún possibles sense limitaeions,
mancáis de documents fefaents en 1 lengua árab.

13 Sobre la situació estratégica de les Ules, especialment davant del potencial peril! falimf,
vegeu EPAI-ZA, Orígenes, Que Mallorca, abans de miljan segle X, ja ha via esdevingut base de
les expedicions musulmanes contra les costes de Catalunya és palés, segons BALAÑÁ, 7VJ-
pdnims catalans. Finalment, ja CAPMANY, Memorias, p. 3! , admetia que. amb la conquesta de
les Ules, «los mares del Principado quedaron limpios de las piraterías de los Moros Baleares».
I encara SANTAMARÍA, Determinantes, p. 82-85, en estudiar les causes de la conquesta
definitiva de Mallorca durant el regnal de Jauroe I, parla de «El pretexto coyuntura!; la
incidencia del corsarismo».

14 Aquest fenomen era normal en l'arabo-hispanic, com no demostra CORRIENTE,
Grammaticat Sketch, p, 56. També STEIGER, Contribución, p. 242, Thavia indica! per al gayn
en posició medial («catalgania» compliria aquesta condició) en el Sicilia. Peí que fa a l'italiá.
hom hauria de consultar sistemáticamenl estudis com el de Luigi RINALDI, le parole iiaiiane
derívate dalVarabo, Napoli, Libr. Detken & Rocholl, 1906. En aquest senlit, hem dirigit una
carta al professor Frederico Josí Peirone, de la Universitat de Torí, per demanar-li la seva
autoritzada opinió, ates que és titular de l'assignaiura «Caichi arabi nelle lingue iberiche
(castigliano, caialano, gallego, portoghese)». Devem aquesta possibilitat d'iniercanvi cientffie
a la secció «Bústia» del diari Avui (12 de desembre de 19S4). No cal dir que tota l'argumenla-
ció filológica se simplificaría si admeté_ssim un etím del tipus iqtff al-'ana1, iqtf al-canaya,
iqtl? al-'anya o, fins i tot, iqla* al-cimyan, que també hauríen pogut evolucionar'vers la forma
del corónim Catalunya. Tanmatew, el significat basic de Tarrel arábiga eaná sembla allunyat
d'una hipotética vincula;ió amb el mot iqff («térra, país»),

I'COROMINES, Extenuó, p. 162.



És ciar que, amb aquesta succinta presentado de la hipótesi, no entrem
en la discussió que afecta la documentado deis cognoms Catalán i Cata-
luing versl'any 111216. Pero, d'una banda, ja hemdit que no ens interessa-
va aquesta qüestió, entre altres raons perqué pot pressuposar la prioritat de
l'étnic respecte al cor&nim, punt sobre el qual no disposem, seguramenl, de
prou documents; de l'altra, podem admetre que un «Cátala» del segle Xii
tos un «Castlá», sense que necessáriament hagim de considerar el cognom
com a genülici.

A mes, mai no hem pensat en una forma «administrativa», «oficial» o
«cancelleresca» vinculada a l'expressió arábiga IQTA AL-GUNYA («Ca-
talunya»), sino en una creado amb arrels «populars», viva entre els pobla-
dors islamics de Mallorca que no devien escriure-la d'una manera «culta»
o «erudita». I, encara que hagués estat així, la manca actual de textos
redactáis pels cronistes o lletraferits de Mayürqa no ens permet de verificar
aquesta possibilitat17.

Ara, després d'haver «presentat» breument lanostra hipótesi, tal vegada
convingui dé citar un text de Joan Coromines perqué hom pugui comprovar
que tot el que hem dit s'adiu coherentment amb el fons de la qüestió.
L'única contradicció, com argumentarem mes endavant, no és ni absoluta
nirellevant. Diu Coromines en una publicació de l'any 1970:

«D'on venen els noms caíala i Catalunya? Ben mirat no ens consta,
pero valdrá la pena de precisar les idees dient el que avui se sap d'aquesta
qüestió. La realitat mes important és que aquests mots apareixen en un
moment historie mes avíat tarda. La primera menció de Cathalonia és de
1114; Cauilania, Catalanicus i Catalaniemis s'usen en el Líber Majolichi-
nus, poema escrit en baix llatí molt pocs anys mes tard. És important
observar que totes aqüestes mencions de primera hora son en escrits d'ita-
líans, i es relacionen amb rexpedició aliada que emprengueren el Comte de
Barcelona i la República de Pisa contra els pirates moros de les Balears.
Des de mitjans del segle xn l'ús d'aquestes paraules es generalitza en els
paísos cristians, mentre que no arriba mai a estendre's ais moros (que
anomenaven «franes» els habitants de Catalunya)'".

Tot el parágraf manté la seva validesa. Quant al fet que «els moros»
anomenaven «franes» els catalans, aquesta constatado és certa en els textos
escrits, sobretot a les cróniques i descripcions geográfiques redactades pels
musulmans andalusís fins al segle xi. Mes endavant, l'argument perd forea
perqué els «clixés» fixats pels autors primerenes amb mes prestigi (Ibn

16 ib., loe. cit.
17 D'aquesta mancaba, sen plany POVEDA, Introducción. Ida i b. I, en canvi, sabem que

la vida cultural a Mayürqa va assolir un nivell notable, grades a URVOV, La vie inteUecluelle,
la qual, certament, també reconeix (p. 88) que, a mitjan segle x\, «Les Baleares deviennenl
alors un centre d'atlaques navales eonlrc les pays chréliens el de pirateríe».

s, Extensió, p. 162.



Hablb i al-Razí, especialment) son repetits gairebé al peu de la lletra pels
escriptors árabs19. Aíxí, per exemple, a l'obra de dos geógrafs del segle xil,
al-Zuhrí i Ibn Gaita3", no apareix mai el concepte «Ifranga» o «ifrang», o
sigui, «Franca» i «francs», i la seva descnpció de les tenes catalanes segueix
fidelment la que ja havia establert al-RazI a mitjan segle x ! l. Ádhuc un autor
tarda, al-Himyar!, quan parla de «Ifranga» en el seu diccionari geografic
compilat probablement a l'inici del segle xiv, ho fa copiant fonts anteriors
com les d'al-cUdri i al-Bakri (segle XI). i. en tractar del tema de Barcelona,
ens reprodueix una historia relativa a Ramón Berenguer I, ocorreguda feia
mes de dos-cents anys". En resum, si el nom de Catalunya era viu entre el
poblé islámic de Mallorca, on tenia un valor semántic específic, no podem
rebatre l'existéncia d'aquesta denominació partint de contextos geográfics
i de «clixés» erudits diferents. A mes que, d'altra banda, després del segle
XHI, reduít «al-Andalus» al regne de Granada, la bibliografía arábiga dismi-
nueix sensiblement, i per ais autors d'aquells temps, sotmesos a la pressió
militar deis nuclis polítics veíns (Castella i Aragó), Catalunya no podia
aparéixer en absolut com «la térra de la riquesa». Aixó havia estat cert en
un moment historie determinat (segles X-XH) i en un territori musulmá
precís (les Ules).

Un cop establerta la versemblanga «histórica» del coronim Catalunya, i
mancats de documentado adequada, tan sois ens resta recorrer al camp de
la toponimia per escatir si, realment, els musulmans empraren aquest tipus
de construcció lingüística «iqta + X» per designar altres llocs.

I comprovem que aquesta practica és documentada a bastament arreu de
la Península i, mes concretament, a l'ámbit deis Pai'sos Cataláns. Aix(, per
al conjunt del territori peninsular, ja l'obra clássica d'Asín23 deia:

«CATAMARRUC (Alicante) = iqta'' Mahrwj, "parcela de Mahrüq",
nombre —este último— propio de persona".

'9Taimen! com explica M. SÁNCHEZ MARTINEZ, «Rail, fuente de al-cUdji para la España
preislámica», Cuadernos de Historia del Islam, Granada, I, 1971, p. 7-48.

•w Els textos deis quals poden ésser llegits, respectivamem, a Rene BASSET, «Extrait de la
descríption de l'Espagne tiré de l'ouvrage du géographe anonyme d" Almería» dins Homenaje
6 D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904. p. 619-647, i Joaqufn VALLVÉ BERMEJO, «Una
descripción de España de Ibn Gllib». Anuario de Filología, Barcelona, 1, 1975. p. 369-384.

21 Vegeu la magnífica edicióde Diego Catalán i M, Soledad de Andrés. Crónica del moro
Rasis, Madrid, Gredos, 1975, i raprofitament que en fa un autor musulma tarda en BALASA,
Toponimia arábigo-catalana, p. 73.

"Tema estudial per José M. MILLAS VALLICROSA, «Una nota de un historiador árabe
sobre Ramón Berenguer I el Viejo», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, XVII, 1944, p. 252-254, i per Pere BALAÑA I ABADÍA. «Els textos d-al-Bakri
relatius a Catalunya». Anuario de Fitología, Barcelona, 8, 1982 [1984), p. 102-103.

" Contribución, p. 102.
24 Explicado etimológica que accepta, amb precaucions, BARCBLÓ. Toponimia arábica.

p. 140-141.



CATARROJA (Valencia) = Híbrido, compuesto de iqta , "parcela" y
ROJA".

CATARROYA (Albacete) = Híbrido, compuesto de iqta', "parcela" y
ROYA26».

Hi podríem afegir, extret de la mateixa obra que emprá Asín com a
repertori básic27:

«CATALAIN: granja del valle, y areiprestazgo de Orba (topónim que
procedeix probablement de la tribu Awraba)2S en la prov. de Navarra,
merid. de Olite, part. jud. de Tafalla, dióc. de Pamplona, térm. jurisd. de
Garinoain...»29. Catalain seria iqta al- ayn, «laparceMade lafont».

I arriscant encara mes, inclouríem «CATALINA DEL MONTE
(STA.): Sitio ameno y recreativo en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
Murcia (1 leg.), al que concurren cotidianamente porción de gentes de esta
c. y pueblos circunvecinos á beber sus deliciosas aguas...»*'. La «santifica-
do» del topónim en época postsarrai'na no és un fenomen singular".

A filia de Mallorca mateix, Madoz recull «CA TAMANI (sic): predio en la
isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud de Inca. térm. jurisd. de la v. de
Soller»!2. Avui dia trobem el topónim transformat en «Can Tamany»11. Al nostre
entendre, aquest nom de lloc seria també un híbrid format amb el prefix iqta
(«cata-») i la forma románica «many» («gran»), present igualment a Portmany34.

A la mateixa illa, topónims com Ca Tapa, Can Tabau, Can Tafal (a dos
indrets), Can Tafarra. Can Taleca, Can Tamorer i Cas Talladors, poden haver
estat el resultat d'una hipercorrecció local, un cop oblidat el significat del prefix
«cata-», que els habitants podien interpretar com a divisibles en dos elements. el
primer deis quals «ca-» esdevingué Cranscrit «ca», «cal», «can» o «cas» amb
¡'arricie salat quan nom li atribuí el significa! de «casa de...»".

M CORRIENTE, op. cit,, p. 59, nota 84, l'escriu en la forma Caiarrona.
36 Els tres toponims anteriora son rccoUíts cambé per les dues obras ciladcs a les notes 24 i 25.
" El diccionari geografic de Madoí, VI (1847), 255b. Vegeu ASÍN. Contribución, p. 11-12.
28 Segóos MOBEV-RBV, Els nostres noms, p. 125; CORRIENTE, op, cit., p. 80, nota 117.
MAnotem, de passada, que el topónim Garinoain també sembla un mol compost amb

ayn, «font», i que un gentiiici «catalán» primitiu també podría haver derívat d'aquell nom de
lloc navarres, Catalain.

" M A D O Z , op. cit., VI, 1847, p. 256a.
31 Aixf, per exemple, caldria explicar també ]'existencia d'un sant «Mamet» (Diccionari

nomenclátor, p. 1346). Respecte a caiivis d"aquest tipus, vegeu J. COROMCNBS i I, MASCARÚ
PASAHIUS, «Aprowmació a la toponimia mossirab balear» BISO. X 1982, p 38

3iOp.cit.,VI, lS47,p.259&.
33MASCARÓ, Corpus, 1, p. 302a.
34 MOREU-REY, Els nosires noms, p. 105.
" Interpretació que el professor mallorquí Toni Riera considera probablement encenada,

segons que cm fa saber durani una conversa. Per aixó no costaría gaire de irubar els eiims
possibles de -Catabau» (formalment identic a Catadau), »Catafal», «Catafarra», .Cataleca»
(¿qara al-caqab = la parcella del coster?), «Catamorer» (¿qafa Mawrür = la parcella de



Limitant-nos ais dominis de la llengua catalana, Coromines considera

árabs els topónims Catadau'16, que Barceló" interpreta com a qafa al-da-

bür, «parcella del ponent», o qafa Dawüd, «la parcella de Dawü"d»JS, al

País Valencia; Catamanuc39, a la mateixa área; i Cotaina, a Menorca10.

Calarroja, al País Valencia41 i Cutella, a les Ules42, apareixen classificats

entre els loponims mossárabs, pero cal entendre que la primera part deis

topónims «cal-» i «cut-» correspon a les formes árabs qafa qufa que, com

hem vist abans, son meres variants d'una arrel única i signifiquen «parce-

Ma, tros de térra, feu».

La productivitat del mot árab iq\d o qafa arriba, segons que creiem, a

la creado de mots com catalufa, del qual diu Coromines43: «CATALUFA,

"cert teixit de seda o de llana feipat", de l'it. antiq. cataluffa "mena de drap

que fabricaven a Venécia", d'origen desconegut». Amb 1'actuado d'alguna

lleí fonética sobre l'etim arabic que deu afectar en alguns casos 1'iialiá

antic, «calalufa» procedeix probablement de qat a al-sufa, «tros d'un floc

de llana»44.

Igualment rantroponfmia catalana ofereix casos, no explicats fins ara,

on el prefíx «cata-» demostra el pas d'un topónim primitíu, la! vegada

^Estudis, i, p . 267, núm. 200.
37 Op. cil.,p. 140.
38 Segons les formes documeniades Catadauro (1238) i Catadaur (1418), ib., loe. cit.,

nosallres ens indinarfem cap a una etimología com qafa at-dawr, «la parcella de la roda»,
•la parcella rodona» (DOZY, op. cit., 1, p, 472-473).

39 Esludis. t, p. 269. núm. 322.
°° fb., I, p. 271, núm. 473. No obstant aquesta interpretado, Colaina lambí pot ésser un

diminutiu arab de l'arrcl qalana, amb el sígnifical de «llogarrel habi ta t - (DoZY. op. cit., II,
p. 385-386).

41 Estudis, 1, p. 253, núm. 171.
1 2 fb., 1, p. 257, núm. 459. Per a la toponimia de les Ules que pot haver conserval el prefíx

«caía», ultra les obres j a d tades, hem consulta! els números IX i X de la revista BISO, dedicats
al VII Colloqui (Mallorca, abril del 1982), i, sobretot, l'estudi d 'A. POVBDA SÁNCHEZ,
Repelón de toponimia árabo-musulmana de Mayürca segons la documenlació deis arxius
de la Ciutat de Mallorca (¡232-¡276/1229-1300), *Fontes Rerum Bakarium», Palma de
Mallorca, III, 1979-19S0, p. 81-119, on apareixen dos llocs anomenats Cut Al-Castel, «la
parceUa del castell». confirmant que el prefix fou emprat a Tilla en la formado de topónims
(op. cit., p. 28). Malauí-adament, el professor Chalmeta encara no ha publicat Pestudi toponf-
mic que havia de seguir el seu treball sobre «Concesiones territoriales en al-Andalus (hasta la
llegada de los almorávides», Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Htspania. Madrid,
6, 1975, p . 1-90. L'anunci del segon estudi figura a la p. 3, nota 6.

i3Diccionari rlimotdgk, II. p. 6296, Un texl molt semblan! és recollit peí DCVB, III
(1980), p. 46a, diccionari que no dona l 'dimologia de Catadau. Per a Catamarruc admet el
significa! «parce! la de Mahriiqx, i la formado híbrida per a Calarroja. Per cert, el verb «calar»
(p. 49b) amb el valor de «büidar, fer concavita! a una cosa», que inclou el DCVB (no coalla en
el Diccionari etimológic) i que correspon al casiellá «catar», tal vegada no deriva de captare
(Diccionario de la lengua española), sino de l'arrel arábiga qalaca, «couper» (Dazv, op, cit.,
11, p. 374-376) a iravés del subslanüu «cata» {qafa).

«fb., I. p. 853-854.



desaparegut després, a un nom o cognom personáis. Per aquesta via s'expli-
ca, per exemple, el cognom CATARINEU, que no deriva «Del cognom fr.
Cathelineau», sino, mes probablement, de qafa al-Cinab o qat a al-ac

nab, «la parceMa de la vinya» o «de les vinyes», conreu al qual també es
dedicaven els musulmans d'al-Andalus a desgrat de les prescripcions al-
coraniques4í.

Si analitzem el tipus de mots que apareixen darrere del prefix qat a (que
prendrem com a forma vulgar del clássic iqta ) en el régim d'annexió
caracierístic de la morfosintaxi arábiga (al-imfa), per ais casos que hem
citat tindrem:

1) PREFIX + NOM PROP1 = CATAMARRUC. Interpretado potser
forcada peí signiflcat historie («feu») del mot iqta', molt ben estudiat amb
relació a al-Andalus peí professor Chalmeta4*'. Corriente prefereix entendre
aquest topónim com iqta' al-mahrüq, «fief of the burnt one», amb qué
correspondria a ¡'esquema prefix + substantiu (o adjectiu substantivat).

2) PREFIX + ADJECTIU = CATARROJA o CATARROXA47, CA-
TARROYA, CATAMANY. Fa Tefecte que aquesta construcció, havent de
recorrer a adjectius románics, no siguí tan comuna al desenvolupament de
la llengua arábiga en la seva modalitat hispánica.

3) PREFIX + SUBSTANTIU COMÚ = CATALAIN, CATALINA,
CATADAU, CATALUFA, CATARINEU. Apareix com la forma d'anne-
xió mes rendible i, per tant, possiblement, la que devia originar el topónim
CATALUNYA48.

Finalment, prescindim de la personalitat de Pautor del Liber Maiolichi-
nu.!49, una altra rao que ens impulsa a mantenir aquesta hipótesi deriva de
l'obra mateixa, en qué, d'una banda, trobem altres toponims arábics forca
ben transcrits Arabathaígidit, Bebelgidit, Catinos, Elmodenia, Enelamur,
Exechin, etc.)w, i, de 1'altra, constatem que les informacions locáis es
divulguen per via oral en diverses ocasions: «que els moros menorquins els
havien anat a trabar i els havien interpellat sobre d'on eren i on ana ven; que
un deis mariners havia respost...»; «Desembarquen, pregunten a un home
que vagava per allá a quina distancia era la Ciutat i aquest els respon que a
vint nuiles»; «uns homes surten a fer aiguada fresca i son agafats per uns

« L'exemple procedeix de M O L L , Uinatges, p. 309. Vegeu BALASA, Toponimia arábigo-
catalana, p. 90-91. Del mateix origen deu ésser e] cognom Catany, «Llin. existcnl a Blanes,
Bunyola, Campos, Inca, Llucmajor. etc.» (DCVB, III, p. 49aJ.

4 6 A parí del treball cilat en la ñola 42, vegeu CHALMETA, Le probléme.
41 Variant citada en la nula 25.
4 8 De fel, el regim d'annexió arab(al-icEfa) es construeix de manera que »lhe determininx

noun is, in the real annexation. always a substantive or a word regarded as such» (W. WRJOHT,
A Grammar of the Arabic Language, 3a ed. Cambridge University Press 1%7, II, p. 200).

49 Vegeu VIDAL AI.TOVBR, El Uibre de Mallorca, p. 77.
M l b . , p . 61-69.



moros que comen a cavall per aquelles voreres»; «també fan presoners uns
—musulmans— eivissencs, que s'havien amagal dins unes coves»11.

Així, dones, tal vegada per la via de la transmissió oral, Fautor (o els
autors) del Líber Maiolichinum ens van deixar constancia escrita del to-
ponim QAT^A AL-GUNYA (LA TERRA DE LA RIQUESA) o QATCA
AL-AGNIYS" (LA TERRA DELS R1CS), nat a les Ules i traslladat al
nostre país, del qual arriba a esdevenir coronim, per la via italiana erudita.

Per aquesta rao no és gens estrany que, quan el comte Ramón Berenguer
III «rep l'enviat deis pisans... respon amb un parlament... agraeix l'am-
baixada, els desitja bona fortuna, maldiu els moros, es piany de 1'estrall que
han fet, en aquelles Ierres, de presoners, esglésies cremades i mortaldat de
sacerdots, i accepta prendre part a l'empresa". Participar-hi, senzíllament,
significava protegir les propietats i riqueses de la nostra térra".

*¡ íb.. p. 28, 29, 32 i 37.
«íb. . p.27.
53 El mateix día que enlleslim aquest anicle, la premsa ens assabenta que el primer premj

«Fundació Congrés de Cultura Catalana de biografía i estudis histories» ha eslat atorgat a
Goncal López i Nadal per robra El corsarisme mallorquín la Mediierrárúa occidental. Tañí
de bo puguem veure'l editac i llegir-lo próximament! I també, euriosamenl, el Dr. J.M. Fon! i
Rius ha estat guardona! amb el «Premi Nacional d'Historia d'Espanya» peí seu ingenl estudí
Cartas de poblarían y franquicia de Cataluña (vegeu Abreviaturas i Bibliografía). Aixo ens
referma, desprís d'haver-hi poual molles dades per a la recerca, en la favorable opinió que ja
ens mereixia la compilado documental escollida (Barcelona, 15 de desembre de 1984).
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