
ALGUNS ARABISMES CATALANS

L'any 1936 J. Coromines ja es lamentava de la poca consideraci6 que

els arabismes catalans mereixien per part dels etimologistes. Malgrat la

seva magnffica aportaci6 al BDC i la labor de F. de B. Moll al DCVB,

avui encara hom pot subscriure la seva queixa. Aquesta llacuna 6s m6s

de planyer en tant que agosarats estudiosos estrangers ja intenten d'es-

tablir relacions entre arabismes peninsulars que unilateralment coneixen.

Avui hom no pot oblidar que el domini de parla catalana inclou una

regi6 que se'ns presents particularment receptiva a la infiu6ncia. moresca.

Hom no pot oblidar tampoc el paper que les condicions inherents al nos-

tre caracter mercantil poden haver exercit en l'adopci6, 1'assimilaci6 i la

transmissi6 de pr6stecs orientals extrapeninsulars. Espero poder donar

algun dia un estudi exhaustiu dels arabismes catalans ; avui em limitar6

a presentar-ne alguns de ben prometedors.'

I

ATIFELL

Es un mot propi de la regi6 valenciana . Tant Agui16 com Alcover-

Moll el donen unicament en la seva forma pluralitzada atifells, pero l'he

sentit emprar tamb6 en singular . No crec pas que es tracti d'una forma

1. Per a les obres de lexicografia arabiga que cito, vegeu la bibliografia que

donen JoAN CoROMINES , Mots catalans d'origen arabic , BDC, XXIV ( 1936), 4-6, i

ARNALD STEIGER , Contribuci6n a la fondtica del hispano-drabe y de los arabismos

en el ibero -romdnico y el siciliano (Madrid 1932 ), 15-26. Els diccionaris catalans

a quiff faig referi ncia son els segiients : Aguil6=Diccionari Aguil6, Materials lexico-

grafics aplegats per MARIAN AGUn.6 I FUSTER, Revisats i publicats sota la curs de

POMPEU FABRA i MANUEI, DR MONTOI,IU (Barcelona 1915 ss.) ; Alcover-Moll=Diccionari

catala-valencia - balear, Inventari lexical i etimol6gic ... per ANTONI M. ALcovER i

FRANCESC DE B. Moil, (Palma de Mallorca 1930 ss. ) ; Tresor=Tresor de la Llengua,

de les Traditions i de la Cultura popular de Catalunya, per A . GRIERA (Barcelona

1935 ss.).
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singular refeta. Els dos reculls que he indicat li atribueixen una semdn-
tica imprecisa i el fan equivalent dels mots castellans `enseres, utensilios,
herramientas, trebejos', etc. Sabem, peril, pel testimoni de gent de Mor-
vedre, que habitualment to un valor restringit de `vas, olla, pot' o atuell
de cuina similar. 1~s precisament aquest sentit, que considero originari,
el que m'inclina a veure-hi un arabisme. En crab tenim el mot JL
thifal , que Freytag tradueix al llatf per ((gutturnium)), Kazimirski al fran-
ces per ((cruche)), ((pot)), i, finalment, Lane a 1'angles per ((ewer)). El mot
catala deu procedir de JLi thifal, amb Particle aglutinat ath-thifal
a traves d'una regressi6 operada en el fonema th (cf. thagari > val. ant.
tagarf; thumni > toini), d'una palatalitzaci6 de la consonant final (cf.
alculbl > cat. ant. alcofoll; sarawil > saraguells, etc.), facilitat pels nom-
brosos mots catalans proveits del sufix ell < Hat. ILLUS. A la influencia
analdgica d'aquest sufix hem d'atribuir tambe el pas a > 4p, que diffcil-
ment podrfem explicar-nos pel fenomen de la imela.2

II

ALAYME

Trobenl aquest mot en un antic document publicat per mossen J. Se-
gura en la seva Historia d'Igualada, II, 198. Malauradament, l'original
llatf, que per dues vegades consecutives ens el presenta, ens es donat en
traducci6 catalana. Sabem que procedeix del Register Baiulorum de la
ciutat d'Igualada ; pero l'estat indecor6s en que es troba el seu arxiu par-
roquial d'ensa de la nostra guerra civil ens impossibilita de copiar-ne i de
veri6car-ne l'original. Per aixo ens hem de fiar dels magnffics coneixe-
ments paleografics de Mn. Segura.

Heus aquf l'esmentat document :

cdilluns, Ir. d'octubre de l'any del Senyor 1330: Momet Escapat,
mestre Agirn, Juceff ICoffen i Vidal de Florencaeh, jueus d'iAgualada, tro-
bant-se a la casa en la qual hi ha l'escola dels dits jueus, Bernat Carri6
notari public de dita vila, que estaven a4lf per voluntat dels batlles, in-

2. Potser no ha estat tampoc estranya a aquest canvi fonetic 1'analogia amb
el cat. atuell, que s'ha de considerar tambe de nissaga arabiga. El vocabulista
(Ramon Marti ?) d6na com a equivalent del flat. cinstrumentumn la forma arabiga
J-5.93 tawfl, forma incorrecta de l'infinitiu _^h ta'wil del radical 'wl. Segons
Fagnan, en les seves Additions, ta'wil to a Tunis el significat del fr. cmoyenn, I
a Alger, el del fr. cproceden. Fn realitat un instrument qualsevol no es sin6 un
mitja fisic per tal de realitzar una determinada acci6.
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tima els dits jueus un alayme (manament?) que no prestassen diners a

usura superior a la taxa del Senyor Rei ; i dits jueus acceptarem dit

alayme (manament?) prometent no passar de dita taxa...s

Mn. Segura va interpretar alayme corn a `manament', tot dubtant de

la seva traduccio. Un examen mes sollfcit del text ens porta a creure

que no es tracta pas de `manament', sing de `jurament'. Aquest sentit

es particularment escaient a un derivat del plural arabic 'ayman,

singular yamfn , que tots els reculls lexicografics tradueixen per `jura-

ment' (cf. fr. aserment)), Dozy, Kazimirski, Fagnan, Beausier, Belot;

flat. aiuramentum» , Vocabulista, Freytag; cast. «juramentou, Alcala).

El mot catala vindria a partir d'un forma arabiga d'accentuacio vulgar

al-'Hyman (cf. Suleiman, Abderramen, etc., i especialment, Steiger, Con-

tribuci6n, 74-5). Sobre aquest mot plural, sentit com a singular, s'hauria

refet un plural romanic en s (aldimens), del qual procediria directament

el singular alaime, segons el model d'home : hbmens. Aquesta inter-

pretacio, que dec a 1'amabilitat de J. Coromines, ens permet d'explicar

la caiguda de la consonant final, altrament dificil de justificar.' La for-

ma catalana presenta, a mes a mes, Particle Arab aglutinat al-'Syman,

aixi corn un pas a > g degut al fenomen de la imela.

III

ESGARIP

Tant en Aguilo com en el Tresor, aquest mot to un doble sentit de:

I) `xisclet', i z) `crit dels ocells nocturns'. Indiscutiblement, ambdos

sentits estan fntimament relacionats. A mes a mes, l'Aguilo, en el mot

garip, ens dona a coneixer dos textos catalans antics la interpretacio dels

quals se li escapa. Heus-los aquf :

auras enseyen que son totes del mon e que•s trauen vanals a tot hour

qui es vulla e que de fet han fet to pacte ab altri a qui servexen de lurs

simbells e garips e que volen que tot hour o sapia. (Dones, 158).

afa garips a la maynada posant-se ab ells a jugar. (Cans6 del Va-

gamundo).

Aguilo es demana si el mot no s'ha d'interpretar per `carfcia'. Per

la meva part, crec mes aviat que el primer text fa pensar en un sinonim

3. Em plau de fer constar aci els meus regraciaments al Sr. Joan Coromines,

el qual s'ha dignat revisar aquest petit article tot suggerint-me algunes correccions.
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de cimbell, i que el mot en qi esti6 devia tenir un dels sentits que cimbell
pot tenir : 'ocell que serveix de reclam (amb els seus crits) als cacadors'.
En el segon text, crec veure-hi tot simplement un sinonim de crit, xiulet
o xisclet. Ultra aixo, la identitat de formes (malgrat el prefix es-) m'in-
clina a considerar aquest,mot garip com a mot parallel, potser m6s antic,
de la forma esgarip, que encapcala aquest article.

Que jo sapiga, fins ara ningu no. ha intentat d'establir 1'etimologia
d'esgarip o de garip. Jo penso retrobar-hi el mot Arab garfb, que
Dozy tradueix per ((mot barbare)), i Kazimirski per ((chose extraordinaire,
6trange, inouie; expression rare on insolite)). Segons Lane, garfb signi-
fica tamb6 ((language that is strange ; unusual, extraordinary or unfamiliar ;
far from being intelligible ; difficult to be understood ; or obscure)). Cap
di'fi'cultad fonetica no se'ns presenta per tal d'acceptar aquesta etimologia.
La forma esgarip, amb el prefix es-, pot explicar-se perfectament com de
formaci6 secundaria partint de la forma arabiga amb Particle aglutinat
(cf. wazfr > esgotzi ; gargal > escarcatar ; badanana > dial . esberginia ;
larbun> fr. estragon, etc.) i deguda segurament a la influencia dels mots
romanics que comencen amb es. El resultat de la consonant final es cor-
recte, i el trobern documentat en els mots adip, alarp, asarp, derivats,
respectivament, dels arabigs adh-dhfb , al-'arab i az-zarba,

IV

BAGOT

No repetir6 acf el que ja s'ha dit sobre 1'aspecte semantic i fon&ic
d'aquest mot, que hom pot trobar tractat extensament en 1'Alcover-Moll.
Insistir'e unicament i exclusivament en el seu aspecte etimologic. Sembla
indiscutible que els dos sentits basics de: i) ' borinot', i 2) 'gotim', que
aquest mot presenta, s'han de deslligar i independitzar completament pel
que fa referencia al seu origen etimologic. Aixf ho han cregut gairebe tots
els etimologistes que s'han ocupat d'aquest mot. Meyer-Lilbke (REWV,
1014) d6na per al primer d'ambd6s sentits una etimologia *BEcos (ga1l.'abe-
lla') > begot, sense fer esment del segon sentit. Al. de Montoliu (EUC,
VII, 107 ss.) proposa, m6s encertadament, de veure-hi un derivat del
Eat. APIS 'abella', a traves d'una forma diminutiva *APICULA, origen de la
forma positiva *APICA, la qual, per addici6 d'un sufix augmentatiu passaria
a *APIcoTTU> abegot. Moll es decanta per aquesta complicada etimologia.

Pel que fa referencia al segon sentit de gotim, Moll proposa derivar-lo
de *APIcoTTU (< APEX 'cim, capdamunt d'una cosa'), per tal com certs
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gotims que Bolen fer-se a l'extrem o Apex de les sarments han adoptat aquest

mot particular.

FAcilment hom pot adonar-se de la serie de termes hipotetics amb que

s'opera a la base d'aquestes etimologies. Jo m'inclino a considerar aquest

mot de nissaga arabiga. El radical Arab li bql, que en la seva forma

verbal segona to un sentit de `separar' i `dispersar', ens presenta un subs-

tantiu l.s, bagal , que Freytag tradueix per i) «segmentum frustumve»,

i tambe per 2) ((quod decidit de dactylic, quum negligentius amputantur

racemi)). Per la seva banda, Kazimirski tradueix aquest substantiu Arab al

frances per i) ((morceau, fragment)), i 2) ((ce qui tombe des dattes quand on

les separe des branches)).

El primer d'aquests dos sentits es particularment escaient al de `gotim,

aixingl6, carroll', etc., que el mot catala en la seva segona accepci6, bAsi-

cament presenta. Aixi mateix, acceptant una transposici6 semantics (re-

cordem que els datils tambe es presenten en raims), podriem inclinar-nos a

creure que aquest mot Arab, en la seva segona accepci6, 'es a l'origen del

sentit dels petits raims que queden als ceps despres de veremar, si no es

que hem de derivar-lo directament del sentit basic de 'gotim, aixingl6', etc.

(que resta a la sarment).

Tambe jo prefereixo no establir cap mena de relaci6 entre aquesta

accepci6 de `gotim, aixingl6', etc., i la seva derivada, i la primera d"abella'.

Foneticament, la nostra etimologia de bagot (accepci6 de `gotinl, aixin-

gl6', etc.) a partir de Far. l_ e, bagal no presenta cap dificultat. La forma

amb a prefixada em sembla procedir d'una contaminaci6 amb abegot `abella'

(*APICOTTU?). Tambe podriem explicar-nos-la facilment a traves d'una

assimilaci6 secundaria de Particle Arab aglutinat ( cf. al-mudd > amut ; al-

berqflq > a(l)bercoc ; al-baraz > cast. ant. avoroz, etc.). El pas q > g,

el trobem abundantment documentat (cf. Steiger, Contribuci6n, 214-15).

Finalment, 1'61tima sillaba en at, en la qual hom ha volgut veure un sufix

romanic, s'explica per un pas a > o, causat per la influencia velaritzadora

de les dues consonants fi'nals emfatiques ( cf. $arrab > eixarop ; marra-

ki§ > Marrocs i, especialment, Steiger, Contribuci6n, 311).

J. M. SOLA i SOLE

Paris.
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