
TOPONIMS ARABS A ALACANT 
I A MALTA: 
BENISSA D’ALACANT 
I BENGHISA DE MALTA

Míkel de EPALZA

A ciutat de Benissa, que ce
lebra en 1987 precisament el 
mil-lenari de la seua fun- 
dació pels árabs, té, com sa- 
bem, un nom árab; el de la 
familia deis descendents 
d’un Issa árab, «els filis 

d ’Issa». Issa és el nom árab de Jesús «fUI de 
María», com a diu el Cora, un deis 
más grans profetes que han precedit a 
Mahoma, segons ITslam. Issa és, dones, un 
nom que porten molts musulmans, i no és 
gens estrany que hi hagi «Benissa» com 
nom de familia i després com a nom de lloc 
per tot arreu del món musulmá. Hi ha al 
Maroc, a Algéria y a Tunisia.

Aquest nom es troba també a Malta, país 
que va ser musulmá i árab durant més de 
dos segles i conserva, encara, una llengua 
derivada de l’árab. Hom escriu Benghisa, 
segons la transcripció maltesa deis noms, 
normalitzada oficialment en 1934.

No és l’únic topónim de Malta que prové 
de l’árab, com els topónims alcantins: Gud- 
jia=Alcúdia o Alcudieta {«tossal»), Il-Gzi- 
ra=Alcira, Algeciras, Aljucer {«Villa»), 
Mejda=Almédia («teula»), L-Gha- 
r=A lgar («la cova»), Ghoja=Benalua 
{«penya alta»), Il-Qala=Alcalá {«el caste- 
11»), Ir-Ramla=Rambla {«sorral»), Is-Saq- 
qajjia=Séquia {«séquia»), Is-Sinet=Atza- 
neta {«costera»), L-Imdina=Almudaina 
{«la ciutadella»), Hal, Rahal=Rafal, Raal, 
Rafalet {«pleta»), Rabat=Rábita o reval 
{«fortalessa religiosa» o «raval») i, segura- 
ment, molts d’altres més en la toponimia
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menor de Tilla de Malta. El gran lingüista 
maltés Joseph Aquilina ha recollit els prin
cipáis topónims árabs de Malta i els ha com- 
parat amb les deixalles d’aquests noms en la 
Península Ibérica.

Benghisa de Malta és una zona del sud de 
Tilla gran de Tarchipélag maltés: Malta. 
Pertany el municipi de Birzebbuga (to- 
pónim que vol dir «pou de I ’uIIastre», en 
árab i en maltés; la paraula castellana «ace- 
buche», com la maltesa, ve de la mateixa 
paraula árab, que vol dir «oliver salvatge, 
ullastre»), És una mena de península, al sud 
més meridional de Tilla i de la badia de Mar- 
saxlokk, que vol dir en árab i en maltés «el 
port del sud», Marsá-Xaloc («xaloc» és el 
«siroco» o vent del sud-est en catalá, perqué 
ve també de la mateixa paraula árab). Es 
també una partida rural de Benidorm, com 
a Malta. Aquesta situació meridional de les 
terres de Benghisa a Malta explica moltes 
de les característiques del lloc.

Com era la zona més meridional de Tar- 
chipiélag maltés, al sud de Sicilia, la badia 
de Marsaxlokk va ser utilitzada pels britá- 
nics com a base naval, per completar el 
Great Harbour de la capital Valetta, al nord 
de Tilla, a 10 Kms. de Benghisa, on tenien 
els arsenals. El paratge de Benghisa, sobre 
un espadat prou elevat, va ser escollit peí 
seu valor estratégic, i teñir unes importants 
instaMacions mihtars, ara desmuntades, 
amb búnkers, fossats, filferrades i tota una 
parafernália militar. Avui, aqüestes ins
taMacions només son atacades peí vent del 
mar i donen una tristíssima impressió, mal- 
grat la bandera nacional de la república 
maltesa, que domina orgullosa les ruines 
del poder mihtar británic.

Curiosament, de totes les instaMacions 
civils que rodejaven la base militar, només 
hi ha actualment un Centre Internacional 
per la Pau (reconversió d’un petit aeroport) 
i un night-club anomenat Caribbean.

En el fort militar de Benghissa, els britá- 
nics acumulaven els depósits de carburants 
pels vaixells de Tarmada. Una part de Tam- 
biciós projecte de reconversió de la badia o 
«programma XIokk», tracta de fer una 
mena de «port franc» per vaixells i peí co- 
merg naval del Mediterrani. Així, el port de 
la base i la badia están canviant d’aspecte.
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Cova marina de Ghar Hasan.
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Pero les instaMacions militars de Benghisa 
encara segueixen abandonades, a la part 
alta de la península.

El cap de Benghisa, amb les seues pe- 
nyes-segades, té una bellesa salvatge i do
mina una ampia extensió del mar. Les ones 
han fet extranys forats a la roca, molt feble, 
de les penyes-segades. Lluny, cap a Toest, 
s’albira l’illot de Filfla, només habitat per 
aus marines o migratóries. És un illot 
d’origen volcánic, que sobreix del mar com 
una grossa columna o com una taula redona 
«amb mantells penjant».

La situació meridional de les terres de 
Benghisa explica també un altre aspecte 
que crida l’atenció: unes columnetes fetes 
de pedres planes juxtaposades, enlairades 
cada 10 o 15 metres, sobre els marges també 
de pedres que limiten el camp de conreu. Es 
tracta d’un sistema de caga de les aus migra- 
tóries que venen del Nord d’Africa veí, cap 
a Sicilia, la Península Italiana i l’Europa 
continental. Sobre la columneta de pedra, 
els cagadors posen aigua i aliments, dins 
d’una gábia. Els ocells, esgotats, es posen 
sobre la columneta i entren a la gábia o 
cauen sota una xarxa que tenen amagada els 
caQadors. Aquesta instal-lacio de les colum
netes dóna una característica molt particular 
a la zona de les terres altres de Benghisa.

Les terres que no están ocupades per les 
romanalles de les fortificacions militars 
están cultivades, en terrasses ben grans 
perqué la costera és molt suau des del cap a 
la badia. Crida l’atenció la presencia de fi- 
gueres i de figues de pala, en un paisatge 
molt mediterrani, pero evocador també del 
Mágreb veí, les costes de Tunísia a l’ouest 
i les de Libia al sud.

Els camps de cereals i lleguminoses están 
separats per unes terrasses mitjanceres, 
fetes d’un marés blanc-groc, de la mateixa 
materia local que serveix per a la cons- 
trucció de toda Tilla. Una gran cantera, a

500 metros a l’oest del cap de Benghisa, está 
ara en plena activitat, amb una desfilada de 
camions, que animen la carretereta de térra 
que passa al costat deis fossats abandonats 
de les velles instaMacions militars.

Des del punt més alt del cap de Benghisa 
hom pot veure també una part de tota Tilla 
de Malta, especialment el seu aeroport in
ternacional de Luqa i el j a abandonat també 
de Hal Far, el qual pertenyia a la base mili
tar. Per aquesta situació dominant, s’ha ins- 
tal-lat a la zona de Testado de la Radiotele- 
visió maltesa de Benghisa.

Finalment, per descriure les coses més 
importants de la zona de Benghisa maltesa, 
hem de parlar de la cova marina de Ghar 
Hasan.

Ghar Hasan té el nom d’un moro de lle- 
genda, Hasan (Ghar ve de Tárab gár, que 
vol dir «cova», com la de la font que dóna 
Torigen i el nom del riu Algar, a Callosa 
d’En Sarriá, «la cova»). Hasan raptava xi- 
quetes i dones, les portava a la cova sobre 
el mar, les forgava, les matava i lies llangava 
a trossos al mar, Ningú sabia qui era el cul
pable de les desaparicions, fins que una 
dona valenta va amagar un punyal entre els 
seus vestits, es va fer atacar peí moro i el va 
matar, Iliurant així Tilla del gran perill que 
suposava, símbol fins ara deis odiats árabs 
i musulmans, veritables «moros en la costa» 
del poblé maltés, durant segles.

Tot aixó es pot veure en una visita al to- 
pónim árab germá del de Benissa de La Ma
rina Nord, a Textrem sud-est de Tilla de 
Malta, a 10 Kms. de la capital, pero psicoló- 
gicament a la fi del món per ais maltesos (« / 
qué volen anar a veure allá?», ens dema- 
naven estranyats a Thotel i el taxista, encara 
que están acostumats a les coses rares deis 
turistes). Pero és un paratge preciós, variat 
i suggerent, al centre del Mediterrani —i hi 
es sent be aquesta mediterraneitat— , 
germá del nostre Benissa ■
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