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Al Llibre del Repartiment de Mallorca hi figura un arahal Hamem*' 
d'una extensió consignada de dues jovades2 i situat dins eljuz ' abwüz a(- 

madna3. L'antropbnim &mim és, sens dubte, extremadament rar. Es- 
t i  format per les lletres &' i mim que encapsalen les sures 40 a 46, cone- 
gudes com el grup hawümim. El significat i funció d'aquestes lletres ro- 
man desconegut4. 

Tanmateix hi ha un íjamim prou conegut. Es tracta d'un <fals* pro- 
feta .bereber que tingué entre la tribu GumZra una incidencia difícil 
d'escatir ates que els reports fonamentals per a coneiver el moviment 

' BUSQUETS, J., .El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca. Parte latinas, 
a Bolletíde la Societat Arqueol6gica Lul.liana XrCX (1947-1912). pig. 13. El cbdex editat 
per P. de Bofarr~ll diu .Amens i el rafal té una extensió de 4 jovades (Repartimientos de 
los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdefia, ed. anastitica, Barcelona, Bellaterra 1971. 
pig.79). 

L S'acostuma a donar a la jovada una extensió de 11.36 has. 
Per el juz' com a unitat administrativa veure BARCELO, M., .Sobre la divisió admi- 

nistrativa de Mayürqa~ a Bolletí de la Societat Arqueol6gica Lul.liana XXXVI (1978), 
pigs. 238-245. 

Com també els de les altres combinacions de lletres que també encapsalen diversos 
blocs de sures. 



provenen dels ortodoxos al-Bakri5 i Ibn Khaldün6. m i m  fou mort 
I'any 325/927(8) a la zona ocupada pels Masmüda del litoral, prop de 
Tanja. Segons al-Bakri, 'IsZ, un dels tres fills de Ijamim, anii a parar a 
al-Andalus. Altrament al-Bakri assenyala que Ijamim pertanyia als Banü 
w.j.f.wal assentats a les voreres del riu Ras, molt prop de 'iitawiin. 
Aquests Banü w.j.f.wal podrien tal vegada identificar-se amb els Beni- 
gafull ( Beni Gaful) documentats topanicament a la regió de sagunt i 
dues vegades a Mallorca en el jlcz' de Jijnau-Batra7. La transmissió tex- 
tual defectuosas no permet tenir com segura la identificació. Tanmateix 
I'oclusió de la jim inicial és perfectament postulable. De poder, doncs, 
confirmar-se, els Beni Gaful no tindrien I'origen a la tribu Nafta, com 
suggereix P. Guichardg, sinó que caldria pensar en un segment GumZra. 

Beniminalla < Beni Mann AílZh 

Al foli 85 v. del registre 644 de ]'Escrivania de Cartes Reials de 1'Ar- 
xiu del Regne de Mallorca hi figura el topanim ualqueria Beniminalla, 
que el document situa a Menorca. Mann All& és una farmula religiosa 
que significa arega1 de Déu,, aDéudonat~. Com a antropanim és natu- 
ralment molt rar. Era, pera, el nom, precisament, del pare de Hamim. 
Al-Bakri en dona la genealogia: Mann AllZh b.Hariz b. 'Amr b. 
w.j.faw1 b. w.z.rwa1. Portava també la kmya d'Abü Khalaflo. És 

Abü 'Ubayd All& b. 'Abd al-'AzTz al-Bakri (432-487/1040[1]-1042) Kitab al- 
Magrib fi dbikr bilüd Ifiqiya wa-/-Mag&, ed. i trad. de M.G. de Slane, Alger, 191 l -  
1913 (reed. París, 1965); págs. text &ab 100-101 i 108 i pigs. trad. 197-200 i 212. 

Abü Zayd 'Abd al-Rahmin b. Muhammad Ibn Khaldiin (733-80911332-1406) His- 
toire des Berb2res et des dynasties musulmanes de f lAfique Septentrionale, trad. parcial 
de M.G. de Slane, Alger, 1852-1856; reed. per P. Casanova, París, 1927, pigs. 143, 144 i 
492. 

GUICHARD, P.,  8Le peuplement de la région de Valence aux deux premiers siecles de 
la domination musulmanes a Méfanges de fa Casa de Vefázquez V (1969). plg. 138; i Po- 
VEDA i SANCHEZ, A., *Repertori de toponímia Brabo-musulmana de Maytqa segons la do- 
cumentació dels Arxius de la Ciutat de Mallorca (1232-1276)s a Fontes Rerum Balearium 
1979 (en premsa). 

Juntament als dos Banc w. j.  f: waf hi ha el Bani j.f:w. de la pig. 108 del text Brab. 
que el traductor converteix en *Beni Gafou* (pig. 212). 

8i.e peuplement de la région de Valence ...*, pBg. 138. GUICHARD, P., no fa, per& 
l'atribució a Structures socides aonentafesv et noccidentafesw dans flEspagne musulmane. 
Paris-Le Hague. 1977. pigs. 338-339. 

'O Kitab al-Mag rib... text k a b  pig. 100, i trad. pig. 197. Ibn Khaldiin Histoire des 
Berbzres.. . , pig. 143. 



plausible que I'actual Binimel.12, just al nord de I'illa, sigui la regió 
d'assentament dels Beni Mann All&. 

Aquests dos topbnims permeten, penso, situar un primer nivell cro- 
nolbgic forsa segur d'immigracions de segments berebers. La mort 
violenta de Harnim b. Mann AllPh el 315/927(8) fa pensar que els seus 
parents i 2dhuc seguidors passessin aviat a lloc més segurs. És també re- 
marcable la gran estabilitat dels assentaments clhnics. Uns dels prime- 
rencs segments berebers arribats a les Illes encara hi eren quan apare- 
gueren els conqueridors catalans el 1229 i el 1287. Amb tota seguretat, 
perb, de la vella dissidencia religiosa només els en quedava el nom. 

al-Kudya > Alcoraya 

Ibn Hawqal entre les tribus d'origen ZanIta fa esment de KurPyal1. 
Al Líjbre deiRepartiment hi figura un arahal Alcoraia~ de dues jovades i 
situat dintre el juz' Montueri12. També al registre 350, foli 118, es fa re- 
ferencia, el 1281, a una aalqueria Alcorayaa dintre el terme de Porreres. 
Es tracta molt possiblement de la mateixa, ates que el terme de Porreres 
quedava dintre 1'2rea de I'anticjuz' de Montueri i que la distinció entre 
alqueria i rafal era ja el 1281 molt confusa o inexistent pels notaris cata- 
lans. A Menorca i ha també documentat un rafal aAlcoraya 
dalhambraa13. S'augmenta així el considerable nombre de segments tri- 
bals berebers localitzats a les Illes1*. Concretament a Mayiirqa hi ha as- 
sentaments ZanPta als ajza' contigus de Canarrosa, ManIqur15 i Mon- 
tueri. 

l 1  Abü I-Qhsim Muhammad Ibn Hawqal al-Nagbi (mort cap el 3701980) 
Ki& !tirat &-ur4 ed. J.H. Kramen. Leyden 19673, p e .  107. 

l 2  BUSQUETS, J., .El códice latinoarábigo ... s, pig. 33. BOFARRULL. P. de, llegeix eAlco- 
rayar en el seu cddex (Repartimientos de los reinos.. . , p9g. 103). 

l 3  Registre 352 de 1'Escrivania de Cartes Reials (A.R.M.) foli 22 v. 
l4 POVEDA i SANCHEZ, A., aIntroducción al estudio de la toponímia árabe-musulmana 

de Mayürqa según la documentación de 10s Archivos de la Ciutat de Mallorca (1232-1276)s 
a Awrriq 3, 1989 (en premsa). 

POVEDA i SANCHEZ. A.. OP. ci t . .  p9g. 14 del ms. 




