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Nei'lo" : El nom grec del riu Nil pot ser d’origen amazic?* 

Carles Múrcia − Universitat de Barcelona 

[Since no convincing Greek, Egyptian nor Semitic etymology has yet been proposed for the Greek name of the 
river Nile (Nei'lo"), a possible Libyan link —already suggested by W. Vycichl— with a word 
lilu:to; u{dwr. Livbue" attested by lexicographer Hesychius of Alexandria is discussed from phonetic, 
morphological, semantic and contextual points of view. The word lilu in the language of the Libyans is still in use in 
quite a few Amazigh dialects as ilel, not meaning ‘water’ but ‘sea’ or ‘great aquiferous surface’. From Amazigh 
linguistic bases, formal and semantic diachronic features of lilu / ilel are discussed, and, from Alexandrian 
philological sources, a Cyrenaic origin for lilu is suggested for historical reasons. In ancient Greek sources, 
Ai[gupto" was the common name for the river Nile, and only in the second half of the 7th Century BC did the new 
hydronym Nei'lo" come into use; the reason for this innovation is also discussed. Finally, the adaptation in Greek of 
the Libyan loanword is justified in detail.] 
 
1. Introducció 
 

No és sense una certa circumspecció que replantegem la discussió de l’origen de la designació grega 
(Nei'lo") del riu Nil, i és que cap altra etimologia d’un hidrònim no ha suscitat tanta literatura, i no 
solament lingüística. El que ens interessava, en realitat, era l’estudi lexicològic de la glossa d’Hesiqui 
lilu: to; u{dwr. Livbue" en relació amb l’amazic modern ilel ‘mar’, ‘gran superfície aqüífera’, ‘riu 
cabalós’. Aquest estudi, que en principi havia de ser merament de diacronia amaziga, ens ha dut a 
l’etimologia grega del riu Nil, que tant egiptòlegs com hel· lenistes consideren encara d’origen desconegut. 
L’origen libi de Nei'lo" va ser pres en consideració per primera vegada per W. Vycichl en un breu article 
de menys de tres planes1. Al nostre entendre, els fets essencials apuntats en aquest article de Vycichl són 
dignes de ser presos en consideració. Després de donar compte de les dades prèvies que convé retenir i de 
fer estat de la qüestió sobre una etimologia tan controvertida, en primer lloc, proposem solucions als 
problemes de lingüística històrica amaziga que la glossa d’Hesiqui planteja; en segon lloc, seguim la pista 
de lilu en la lexicografia grega anterior a Hesiqui; en tercer lloc, enllacem l’aparició de Nei'lo" a la 
literatura grega amb el context geogràfic i històric que féu possible un manlleu de la llengua dels libis; i, 
en quart lloc, justifiquem l’adapció fonològica i morfològica del mot amazic al grec. La nostra contribució 
intenta, del costat amazic, treure el màxim partit d’un dels pocs testimonis explícits de lèxic comú amazic 
a l’antiguitat, i, del cantó grec, explotar les possibilitats de l’origen libi de l’hidrònim Nei'lo" amb una 
anàlisi de tots els fets implicats (fonètics, morfològics, semàntics, contextuals). 

 
* Agraeixo a Maarten Kossmann nombroses observacions sobre fets de lingüística històrica amaziga.  
1. VYCICHL 1957. 
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2. Els noms del Nil  
 

El nom egipci del Nil fou ú> pj (amb un plural ú>p r - w)2. En copte ho trobem com a eiero (sahídic) < 
ỉt r w ‘riu’ 3. El riu va rebre en grec, originàriament, el mateix nom que el país, és a dir Ai[gupto"4. Nei'lo", 
l’hidrònim que va acabar arrelant en grec —i, a partir d’aquí, en llatí N∞ lus, d’on l’han pres la majoria de 
llengües de pertot—, apareix per primera vegada a la Teogonia d’Hesíode (v. 388) —ja en època arcaica, 
doncs— i és la forma usual en la historiografia grega d’ençà d’Hecateu de Milet i Heròdot d’Halicarnàs, 
que és l’autor que ha consolidat la forma en tota la literatura grega i llatina posterior5. L’origen de Nei'lo", 
que no sembla pas que pugui ser indoeuropeu, roman incert, si bé hom ha investigat bàsicament tres vies 
de transmissió: l’egípcia, l’oriental (sobretot semítica) i la líbia. 
 
3. Estat de la qüestió  

 
Oferim a continuació un estat de la qüestió de les propostes etimològiques per a Nei'lo" atenent a 

aquestes tres vies bàsiques de transmissió6: 
 
3.1 L’origen egipci  

Atès que Egipte és el país del Nil, l’origen egipci —ja sigui directe o per mitjà d’alguna altra 
llengua— ha estat el primer que ha estat investigat. Malgrat aquesta versemblança històrica, els egiptòlegs 
no han pogut adduir cap correspondència lèxica que s’imposi. Només recentment, U. Luft ha suggerit una 
identificació amb l’egipci mitjà ỉt r w ‘riu’ 7. Les formes coptes (per exemple eiero en sahídic) suggereixen 
que, en algun moment, ỉt r w > *ỉr w. Pel que fa a la n-, Luft l’explica com l’article definit plural de l’egipci 
tardà (1300 aC - 1300 dC)8, justificat semànticament per les nombrosos branques del delta9. Hi ha dos 
aspectes fonètics que, al meu entendre, s’oposen a l’etimologia egípcia de Luft. En primer lloc, l’autor 
remunta el canvi de r > l ja a l’època d’Hesíode (s. VIII aC), quan, de fet, el “lambdacisme” és un 
fenomen que els egiptòlegs no constaten abans de la nova era i, quan es dóna, apareix molt localment, 
sobretot en el dialecte copte del Faium10. L’anàlisi fonològica que proposa Loprieno per a l’egipci mitjà 

 
2. ERMAN 1907, p. 114. Vegeu-ne les variants gràfiques (úp, ú > p, ú> pj, új p, ú pr, ú > pr) a ERMAN-GRAPOW (1926-1929, vol. 

3, pp. 42-43). 
3. VYCICHL 1983, p. 67. Vegeu ibidem variants en altres dialectes coptes. Sobre ỉtrw ‘riu’, vegeu FAULKNER 1999, p. 33. 
4. És el nom que li dóna l’Odissea (4, 477 i 581; 14, 258). Vegeu les ocurrències posthomèriques a HONIGMANN 1936, col. 

556. 
5. Vegeu els testimonis de Nei'lo" i N∞lu s a HONIGMANN 1936, col. 556 i PAPE- BENSELER 1919, pp. 984-985. Vegeu ibidem 

altres noms que ha rebut el riu en les fonts clàssiques. L’hidrònim va donar origen a un antropònim Neivlwn, que, curiosament, c. 
266 aC es diu d’un soldat livbu" de la unitat de l’oficial epònim Lisànies (COLIN 2000, p. 145). 

6. Ens limitem a les etimologies que han gaudit d’una certa acceptació entre els lingüistes. 
7. LUFT 1992. Es plany l’autor que, mentre que les designacions egípcies del Nil han estat objecte de nombrosos estudis, per 

al nom grec a penes hi ha propostes etimològiques, i cita, com a excepció, l’article de Vycichl de 1957. Però la proposta líbia de 
Vycichl no és objecte del menor esment en tot el raonament de Luft. 

8. Idem, p. 409. 
9. En copte l’article definit plural és /ne-/, /n�-/, /�n-/, /n-/ (REINTGES 2004, p. 55). 
10. “Fayyumic is known for its ‘lambdacism’: <l> appears in many words in which the other dialects display <r>. The ratio 

between the two phonemes in all other Coptic dialects is 70% to 30% in favor of <r>, whereas Fayyumic has a proportion of 80% 
to 20% in favor of <l>” (LOPRIENO 1995, p. 248, n. 56). Notem que ens movem en una cronologia força tardana: cap dialecte 
copte no es documenta gaire abans del s. IV dC. Fins i tot si el lambdacisme ja existís abans dels primers textos coptes, no hi ha 
constància de tal fenomen durant tot el primer mil·leni aC. La confusió en la notació de /l/ en l’escriptura jeroglífica, representat 
adés per <n>, adés per <r>, i fins per <#> o <j>, és, segons LOPRIENO (1995, p. 33, n. c), un fenomen merament gràfic. 
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ỉt r w és */�jatraw/, que en copte trobem com a eiero, eioor(e), ior, ioore, iwwre, etc. —segons els 

dialectes—11, analitzat com a */’ja
r(�)/12. Per tant, el canvi r > l no és gaire probable per a l’enllaç amb 

Nei'lo"13. En segon lloc, l’adaptació de l’egipci /�ja/ al grec /�e�/ no rep cap explicació per part de Luft, qui, 
en el seu article, no distingeix en cap moment entre transliteració de grafemes i transcripció fonològica o 
fonètica. Si tenim en compte, en primer lloc, les dificultats fonètiques que hem assenyalat, en segon lloc, 
els aspectes desatesos (l’adaptació morfològica del manlleu al grec i les condicions històriques i 
geogràfiques del manlleu) i, en tercer lloc, que l’explicació de n- en grec com a falsa anàlisi d’un plural 
egipci tampoc és que tanqui de cop, pensem que l’etimologia n-ỉr w-o# ‘die großen Flüsse’ > Nei'lo" no és 
gaire satisfactòria14.   

 
3.2 L’origen oriental  

Els contactes històrics del món grec amb Anatòlia, Fenícia, Palestina i Mesopotàmia podrien 
justificar que el nom grec del riu Nil vingués d’orient. Tanmateix, ni pel cantó hebreu —el nom bíblic del 
Nil és j µr—15 ni pel cantó de les diverses llengües de la península anatòlica han estat proposades 
etimologies plausibles16. Pel cantó assiri, D. Taverna ha proposat una etimologia que, històricament, 
estaria justificada per la conquesta assíria d’Egipte de la segona meitat del s. VIII aC i bona part del VII 
aC17. L’autora proposa com a ètim un mot accadi nēru “fiume, corso d’acqua, canale”18. Però aquesta 
etimologia no ens sembla viable per dues raons fonètiques: Primera, encara que, com diu Taverna,  “in 
molti casi la â ultralonga dell’assirio si trasformò in una ê ultralonga”19, aquest canvi només està 
contemplat quan a la síl· laba precedent hi ha una e ; es tracta, doncs, d’una metafonia que afecta tant a 
com ē20. Segona, perquè ni en accadi ni en grec és problemàtica la seqüència n — r, per la qual cosa resta 
immotivat un canvi r > l 21. 

 
3.3 L’origen libi  

Va ser W. Vycichl, un afroasiatista fort en egipci i alhora bon coneixedor dels fets amazics, qui, en un 
article succint aparegut en 1957, va cridar l’atenció sobre unes formes amazigues que remetrien a un tema 

 
11. Només al Faium es troba la variant amb lambda iaal. Vegeu LOPRIENO 1995, p. 47. 
12. És a dir que la /t/ de l’egipci antic s’ha glotalitzat en copte (ibidem). 
13. Luft confon grafemes amb fonemes quan addueix l’exemple de les poblacions amazigues de l’oest de la vall del Nil, que 

en les fonts egípcies antigues són transcrites com a rb w, que retrobem en les fonts gregues clàssiques com a livbue". El grafema 
<r> hi representa /l/, que no tenia un grafema propi. 

14. Fins i tot si l’autor es vanta que “die ägyptische Etymologie nicht nur logisch, sondern auch sprachlich die einzig 
richtige Lösung zur Erklärung des Namens Nil bietet” (p. 410). Només hem assenyalat aquí les dificultats formals de l’etimologia 
egípcia de Luft. Sobre les dificultats contextuals (les condicions històriques) del manlleu, vegeu infra, § 9.  

15. VYCICHL 1940 i 1957 p. 279, n. 2. 
16. Vegeu, resumidament, les designacions orientals del Nil a HONIGMANN 1936, col. 556. 
17. TAVERNA 1968. 
18. Op. cit., p. 34. Vegeu von SODEN, vol. 2, p. 748, s. u. n¿ru( m ) ‘Fluss, Wasserlauf, Kanal’. El mot pertany a una arrel, 

ben representada en semític —manca, però, en etiòpic—, *n a ha r ‘riu’, amb representants també en ugarític nhr, hebreu n¿h ¿ r, 
arameu n ah r ¿ i àrab na hr (OREL-STOLBOVA 1995, p. 403, nº 1869). 

19. TAVERNA 1968, p. 35. No entenem per què diu “ultralonga” i no, simplement, “longa”. 
20. “Nach e in der vorhergehenden Silbe wird bab. a durch progressive Angleichung zu e (auch ¿ zu ·), z. B. e p· ’ um < 

e p¿ ’u m ‘machen’, ellet < ellat ‘sie ist rein’. aAk. un ass. bleiben jedoch die ursprünglichen Formen erhalten” (von SODEN 1995, 
§ 10a, pp. 14-15). Degut a una metafonia és també el canvi a > e que trobem en l’exemple ’ ek· ru que dóna MALBRAN-LABAT 
(2001, § 12.2.3, p. 50). 

21. Sobre la manca de justificació d’una tal “alternança líquida” en accadi (TAVERNA 1968, p. 35), vegeu MALBRAN-LABAT 

2001 pp. 45-48 i von SODEN 1959-81, vol. 2, p. 748, s. u. n¿ru( m ) ‘Fluss, Wasserlauf, Kanal’.  
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nominal bàsic lil , amb els significats —que difereixen segons els dialectes— de ‘mar’ i ‘riu gran’, 
principalment22. Les formes dialectals amazigues són (d’est a oest): dialecte de Nefussa (Líbia) ilel (pl. 
ililen) ‘mar’23, parlar de l’illa de Jerba (Tunísia) ilel ‘mar’24, parlar de Sened (sud de Tunísia) ilel ‘mar’25, 
parlar de Matmata (Tunísia) ilil 26, taixelhit (sud del Marroc) ill 27, zenaga (sud de Mauritània) ill ‘riu’ i 
‘mar’ (pl. ällun)28. L’antiguitat del mot és indubtable, no solament per la seva distribució en dialectes tan 
allunyats (de Líbia a Mauritània) i que fa molt que no estan en contacte, sinó també pel testimoni del 
lexicògraf grec Hesiqui d’Alexandria (s. VI dC), que cita lilu com a designació líbia de l’aigua. En base a 
un tema nominal lil  Vycichl postula una dissimilació en nil29, tot adduint l’exemple del topònim N¿l ´t / 
L¿l ´t a Tripolitània30. L’autor no exclou, però, la possibilitat de l’existència d’un mot semblant en 
egipci/copte, on hi ha casos d’alternança de n i l. 
 Fins aquí, el raonament de Vycichl, que creiem, en essència, un bon punt de partença. Per la brevetat 
de l’article (no arriba a tres pàgines), romanen en l’etimologia líbia de Vycichl certes dificultats que no 
permeten, en la formulació escarida del lingüista, donar compte de certs detalls de lingüística històrica 
amaziga i, encara menys, convèncer hel· lenistes i egiptòlegs de la bondat de l’ètim libi del nom del riu31. 
  
4. Distribució d’ilel en els dialectes amazics. Complement a les dades de Vycichl 

 
El fet que ilel32, d’una banda, manqui del tot —si més no en les fonts lexicogràfiques— en molts dels 

dialectes de més difusió, com ara el tuareg, el cabilenc, el rifeny, així com en d’altres de ben estudiats, 

 
22. VYCICHL 1957. 
23. CALASSANTI-MOTYLINSKI 1898, p. 140. 
24. CALASSANTI-MOTYLINSKI 1897. 
25. PROVOTELLE 1911, p. 123. 
26. STUMME 1900. 
27. “Parcelle de terre”, JORDAN 1934, p. 76. La transferència semàntica de ‘mar’ > ‘terra de regadiu’ > ‘terra cultivada’ està 

assegurada per l’ús, en el mateix dialecte, de t i b úi rt  ‘hort’, amaziguització de l’arabisme be ú· r (diminutiu de ba úr ‘mar’), tal 
com assenyala VYCICHL (1957, p. 280). El taixelhit és el dialecte amazic en què la schwa s’ha afeblit més, fins a perdre’s del tot; 
d’aquí la síncope *ilel > ill . El plural del mot en taixelhit és ¿lli w n, que Vycichl explica com a < *i-illiw-un  (VYCICHL 2005, p. 
191).   

28. R. BASSET 1909, p. 118 s. u. fleuve, referit al riu Senegal; l’autor distingeix il “fleuve” de el, elli “mer”; una altra 
transcripció és o ėl, Õ l… ‘mar’, ‘riu gran’, ‘llac’, pl. ėllun (NICOLAS 1953, p. 429 sub radice √L), tot considerant-lo “correspondant 
exact de l’ar. b aú Œr”; v. també p. 134, on el transcriu �…l. 

29. VYCICHL 1957, p. 281. 
30. “L¿l ´t — pronuncia berbera del nome N ¿l ´t” (BEGUINOT 1942, p. 303). 
31. En realitat, Vycichl, en un article de 1972, va rependre l’etimologia del nom del Nil amb més amplitud, però fou per 

respondre a la proposta semítica de TAVERNA (1968), publicada a la mateixa revista Aegyptus. Hauríem desitjat —no per 
“defensar-la” d’altres propostes etimològiques, sinó per abordar els aspectes que en la seva breu nota de 1957 havien restat sense 
aclarir— que Vycichl hagués espremut tot el suc de la seva hipòtesi líbia —amb la prometedora identificació entre el mot lilu 
d’Hesiqui i ilel dels dialectes amazics moderns—. En lloc d’això, l’eminent lingüista va eixamplar el quadre comparatiu a altres 
dominis lingüístics afroasiàtics. En aquest darrer article, molt erudit, es combinen dades que no vénen a tomb, especulacions 
discutibles i errors manifestos amb dades certament útils però neulides a causa d’un quadre general força confús. I, al capdavall, 
per concloure que no hi ha manlleu, sinó que es tracta d’un terme comú del “camitosemític” (p. 18). Al nostre entendre, el primer 
article és molt millor, tant per la pertinència de les dades que s’hi reporten com per la claredat expositiva. En lloc de citar aquí els 
aspectes que em semblen més febles de l’article de 1972, els discutiré separadament en cadascun dels punts que abordaré a 
continuació. 

32. En la tradició lingüística amaziga, a la qual ens atenim en les nostres transcripcions, <e> nota, en els dialectes 
septentrionals, la schwa, vocal neutra [�] mancada d’estatut fonemàtic, mentre que en tuareg representa el fonema /e/ i aleshores la 
schwa, que sí que hi té estatut fonemàtic, és notada com a <�>. Per a les notacions fonètiques, ens atenim a l’AFI, accessible tant a 
hel·lenistes com a amazigòlegs. 



Nei'lo" : EL NOM GREC DEL RIU NIL POT SER D’ORIGEN AMAZIC? 
 

 273

com ara els dialectes de l’Aurès, de Mzab, de Wargla, etc.; i, d’altra banda, en alguns dels dialectes on es 
conserva, sigui gairebé una relíquia, desplaçat en l’ús per altres noms concurrents, pot fer dubtar que 
alguna vegada hagi estat un mot general. Jo penso que es pot explicar satisfactòriament, amb arguments 
històrics i geogràfics, el retrocés de l’ús d’ilel en molts parlars. A les poblacions amazigòfones que han 
reculat cap a zones interiors (ja sigui a les muntanyes, els deserts o els oasis), el mot ha patit la 
concurrència del nom del ‘mar’ dels nouvinguts arabòfons, i s’hi ha generalitzat l’ús de lbḥar ; és el cas 
dels dialectes de l’Aurès, Mzab, Wargla, etc.33  En canvi, les poblacions amazigòfones costaneres o, si 
més no, properes al mar, mantenen (o han mantingut durant més temps) la designació genuïna del ‘mar’; 
és el cas del parlar de l’illa de Jerba, del taixelhit de la costa sud del Marroc i del zenaga de Mauritània, 
proper alhora a l’Atlàntic i a la vora del riu Senegal. Segons es desprèn de l’estudi de Vycichl, hi hauria 
algunes excepcions remarcables, a saber el del rifeny, el del cabilenc i els dels parlars amazics de la costa 
de Líbia, a més del taixelhit, que només conservaria el mot en el sentit de ‘parcel· la de terra’. Els estudis 
de Luigi Serra sobre els parlars amazics de Zuara i Farwa, a la costa de Líbia, revelen que ilel ‘mar’34 s’hi 
conserva amb una vigoria superior a la de qualsevol altre parlar, malgrat que es tracta de dos enclavaments 
costaners aïllats d’altres regions amazigòfones. I això no és tot: la gent de Zuara es considera descendent 
d’una tribu amaziga anomenada At Wi ll ´l (lit. ‘els fills del mar’) o I w∞ ll ´le n (lit. ‘els del mar’), la qual 
cosa testimonia un arrelament antic d’aquesta gent a la costa35. De cap altre parlar amazic tenim 
constància de tants compostos amb ilel ‘mar’, per exemple iyes n ilel ‘cavall de mar’, tafunast n ilel 
‘àguila de mar’ o ‘pigarg’ (lit. ‘vaca de mar’), taflillest n ilel ‘oranyola (peix)’ (lit. ‘oreneta de mar’)36. A 
Tunísia hi ha diversos hidrònims Oued-Ellil37, que contenen el nom del riu en àrab i, en aposició, l’amazic, 
literalment ‘el riu (del) riu’. En rifeny, baldament la recent tesi doctoral de M. Serhoual recull ill  ‘mar’, és 
una introducció recent, no basada en un ús tradicional38. En cabilenc, per bé que no sembla conservar-s’hi 
el substantiu, hi ha un verb (i)lil  ‘ésser esbandit’ (amb un causatiu slil ‘esbandir’, ‘rentar sense fregar’) que 
remet a la mateixa arrel39. Pel que fa al taixelhit, on Jordan el documenta només amb el sentit de ‘parcel· la 
de terra’ i Laoust, en el seu estudi sobre els pescadors amazics del Sus, no testimonia el mot40, sabem, 
gràcies a la recerca recent de van den Boogert sobre la literatura amaziga del Sus de l’edat mitjana fins al 
s. XIX, que ilel amb el sentit de ‘mar’ hi era usual almenys fins al s. XV41. Finalment, a l’Alt Atlas 

 
33. En el cas del tuareg, força allunyat de la costa, s’ha ampliat l’abast semàntic d’e gŒr Œ w, designació habitual del ‘llac’. 
34. SERRA 1973, p. 115. 
35. Idem, p. 114. Serra dóna fe que, en el moment de realització de la seva enquesta, tots els amazics de Zuara i Farwa 

vivien de la pesca (p. 113). La riquesa del vocabulari marítim amazic de Zuara i Farwa és un indici d’una familiaritat amb el mar 
ja antiga. 

36. Vegeu-ne altres exemples a SERRA 1970 i SERRA 1973, p. 116. 
37. Cf. PELLEGRIN 1949, p. 65. És possible que el Oued-Lili (hidrònim algerià) que l’autor inclou ibidem faci referència, 

més aviat que al mot que estem estudiant, al nom del ‘baladre’, alili . 
38. SERHOUAL 2002, p. 271, sense indicació de la font de procedència. Segons m’ha confirmat M. Tilmatine, es tracta d’una 

introducció recent, a imatge dels dialectes que conserven el mot, per evitar l’arabisme, del tot arrelat, rbú ar. 
39. DALLET 1982, p. 437. La forma causativa ja era coneguda de VYCICHL (1957, p. 281) i, de fet, no és peculiar del 

cabilenc. 
40. LAOUST 1923, p. 324. 
41. Van den BOOGERT 1997, p. 107: tamda en yilel “the open sea”. En diccionaris moderns de taixelhit apareix ill  amb el 

sentit de ‘mar’ i fins de ‘riu gran’. En el diccionari àrab-amazic de Chafik, que sota l’entrada ُالنھُر العظيم َ ْ َّ  (‘riu immens’) tradueix 
لْلئ, ّلئ  (és a dir ill, ilË l), en plural لن ئال,لْلّنئ, لُّنئ, ّلنئ  (és a dir illn, ill wn, ilË lln, ilaln), que, “quan el precedeix la preposició de 

genitiu esdevé ّنيل ”  (és a dir nill ), podem pensar que la definició està suggestionada pel comentari que afegeix l’autor a 
continuació: “Sóc del parer que hi ha una relació entre aquest mot i el nom del “Nil” d’Egipte, atès que la llengua amaziga és 
germana de la llengua egípcia antiga” (CHAFIK 1993, vol. 3, p. 302, s. u. ُالنھر ْ َّ ). L’amazigòleg també li dóna la definició de ‘mar’ 
(vol. 1, p. 160, s. u.  ُالبحر ْ َ ), que és l’única que li reconeixen BOUNFOUR i BOUMALEK (2001, p. 91, s. u. ill ). En ple procés de 
codificació i d’estandardització de la llengua amaziga, els lexicògrafs tendeixen a manllevar termes genuïns d’altres dialectes per 
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oriental, ill  es conserva en algun refrany, com ara bèu i l l , i qqar ‘divideix el mar i s’assecarà’42. Per tant, 
podem concloure que, en les regions costaneres, tant mediterrànies com atlàntiques, on encara es parla 
amazic, el mot ilel ‘mar’ perviu o hi ha indicis que hi ha perviscut en un passat no gaire llunyà, amb la 
sola excepció, pel que sembla, del rifeny, en què, si ara es pot trobar en ús, és perquè hi ha estat reintroduït 
recentment; en les regions interiors que han conservat el mot, com ara l’Alt Atlas, el mot s’usa amb 
aplicacions altres que l’estrictament marina, tal com podrem precisar en l’apartat següent. Finalment, la 
manca del mot en les fonts lèxiques sobre els parlars dels oasis orientals (Siwa, Augila, Foqaha, Sokna) 
pot ser deguda simplement a una llacuna lexicogràfica, tenint en compte el poc estudi de què han estat 
objecte aquests parlars. Comptat i debatut, en l’aspecte lèxic, no sembla que hom pugui dubtar, a hores 
d’ara, que ilel, en la forma que reconstruirem al § 6, fou un terme general en l’amazic de pertot.  

 
5. La semàntica d’ilel  

 
Convé discutir el significat antic de la forma originària d’ilel, perquè la labilitat entre ‘mar’, ‘riu gran’ 

i fins ‘parcel·la de terra conreada’43 que presenta segons els parlars ofereix dubtes sobre la deriva 
semàntica del mot. El sentit de ‘aigua’ que reporta Hesiqui no és concebible si no és en alguna aplicació 
concreta que se’ns escapa, llevat que la font d’Hesiqui no hagi entès bé el sentit del mot. En tot cas, el 
terme genèric panamazic per a ‘aigua’ és aman (plurale tantum), d’altra banda de soca afroasiàtica 
indubtable. El sentit de ‘mar’ és més versemblant que sigui primitiu, atès que amb aquest sentit amb prou 
feines es pot dir que tingui concurrents d’àmbit general44. En els parlars tuaregs existeix e ger Ë u45/ 
e gŒr Œw46, que s’usa tant en el sentit de ‘mar’ com en el de ‘llac’ i fins ‘riu gran’ —hi ha esdevingut 
l’hidrònim del Níger—. No sembla, però, existir fora del domini tuareg47. En el sentit de ‘riu’ és on hi ha 
més variació dialectal, i no sembla possible fer extensiva a tots els dialectes una forma única48. Per a la 
semàntica antiga de la forma originària d’ilel proposo partir del sentit de ‘curs d’aigua cabalós’ o ‘gran 
superfície aqüífera’, atès que sempre s’aplica a grans superfícies hídriques que s’escolen, adés la mar 
Mediterrània, adés l’oceà Atlàntic, adés el riu Senegal. Per bé que l’aplicació a ‘llac’ també es dóna en 
algun parlar, no sembla que l’ús a aigües estancades hagi estat mai general —per a aquest ús escauen més 
aviat e gŒr Œw, tamda i altres mots, segons els dialectes—. L’operació d’esbandir que significa el verb 
cabilenc slil (pròpiament, ‘passar per l’aigua’) és més fàcil d’imaginar amb una aigua que s’escoli que no 

 
evitar un arabisme o un gal·licisme del propi dialecte. Això, que és del tot normal en qualsevol procés de planificació lingüística 
d’un idioma, fa que aquests diccionaris hagin de ser emprats amb circumspecció pels lingüistes que s’hi atansen per a una recerca 
diacrònica. Del de Chafik, tan ric com és, trobem a faltar la indicació del parlar o la font d’on treu les formes i les definicions que 
reporta. 

42. Aquest refrany m’ha estat revelat per Aziz Baha, originari dels A y t Mr�a d, bo i admetent que va haver de demanar al 
seu pare pel sentit d’ill  en aquest context. L’ús d’ill  en el sentit primer no s’ha oblidat del tot en aquest parlar, puix que el recull el 
diccionari consagrat als A y t Mr�ad de HADDACHI 2000 (p. 95, s. u.), que en dóna un plural illn . 

43. Aquest últim sentit, típicament taixelhit, l’explica VYCICHL (1957, p. 280). Vegeu supra, nota 27. 
44. Fora de l’arabisme evident lb úa r, ben arrelat en molts dialectes. 
45. A l’Ahaggar: FOUCAULD 1951-52, vol. 1, p. 313. 
46. Als parlars de Níger: PRASSE-ALOJALY-MOHAMED 2003, vol. 1, p. 246. 
47. Vegeu altres detalls de l’arrel √g rw a NAÏT-ZERRAD 2002, p. 895. És cert que el diccionari de “taixelhit” de Chafik recull 

agaru ‘mar’ (1993, vol. 1, p. 160), però imaginem que és una adaptació del mot tuareg, més que no pas un terme pres de l’ús viu 
del Marroc. D’altra banda, crida l’atenció el nom antic de la Laguna (a Tenerife), aguere, que ja Wölfel va vincular amb el mot 
tuareg (WÖLFEL 1965, p. 593), tot indicant agere “See”. 

48. Potser asif és la denominació del ‘riu’ amb més possibilitats de ser protoamaziga. En la mateixa esfera semàntica de la 
hidronímia, gaudeixen de força extensió agelmam ‘estany’, ‘toll gran’ i iɣze r ‘torrent’, que Kossmann (comunicació personal) 
atribuiria a la protollengua. 
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pas amb una d’embassada. Si en algun parlar el mot s’usa —o s’ha usat fins fa poc— amb el sentit de 
‘gran extensió d’aigua’, estancada o no, es tracta de superfícies aqüíferes tan vastes que hom en desconeix 
les vores49. Semànticament, doncs, no veiem cap dificultat perquè els libis antics, habitants de la riba 
occidental del Nil, hagin anomenat Lilu el riu d’Egipte, tal com avui, els amazigòfons del sud de 
Mauritània apliquen ill  al riu Senegal50.  
 
6. Reconstrucció de la forma protoamaziga  
 

Encara que la glossa d’Hesiqui ens presenta el tema nominal mancat de prefix d’estat51, és segur que, 
en una època posterior, el morfema d’estat s’aglutinaria obligatòriament al tema nominal, i tindríem      
*a-lil- . En virtut d’un fenomen ben conegut de metafonia que afecta tant els noms masculins com els 
femenins que va descriure per primera vegada el mateix Vycichl52, el timbre de la vocal del morfema 
d’estat s’harmonitzà amb la vocal de la base lèxica, amb la qual cosa tindríem *i-lil- . Finalment, la vocal 
del nom s’ha afeblit i, en la majoria de dialectes que conserven el mot, es realitza com a [�], mentre que en 
taixelhit —del qual és ben sabut que la schwa no té estatut fonològic i que només apareix a efectes de 
sil· labació— s’ha perdut del tot. Fins aquí, resta explicat satisfactòriament per cronologia relativa que la 
metafonia de la vocal del prefix d’estat és anterior a l’afebliment de la vocal del lexema. Cal donar compte 
ara d’un fet que Vycichl no explica: per què la –u que testimonia Hesiqui (lilu) no sembla reaparèixer en 
els dialectes amazics moderns. En efecte, en singular, cap dialecte dóna mostres d’haver conservat –u; ara, 
en plural sí que reapareix, tal com ens indiquen la forma zenaga Êl l ´n53 i la taixelhit ¿ll i wn. Notem que, en 

 
49. La definició que en dóna el diccionari consagrat al parlar dels A y t Mr�ad (Alt Atlas oriental) de HADDACHI 2000 és 

digna de ser represa aquí (mantenint la transcripció, força idiosincràtica, de l’autor): “am a n i g gu dy n ghi f w  ac al,  am d a ur i lin  
ira w n.  I lla y an w an s a m i sul e n d a ttini n A s am m e r n y  ill gh ur ng h g ta m a zirt il la w a n sa n w am d a a ze n ta r dd a w 
as”, que el tradueix al francès com a “très grande étendue d’eau, océan” (p. 95, s. u.). Valdrà la pena que en traduïm la definició: 
‘aigua abundosa sobre la terra, llac sense vores. Hi ha un indret anomenat Solell de l’ill entre nosaltres, els de la regió; hi ha un 
llac immens que s’escau a sota (de l’Asammer n yill)’. 

50. De les arrels homònimes que signifiquen ‘plorar’ i ‘néixer’ parlem un cop hàgim reconstruït la forma protoamaziga 
d’ilel (infra, § 6).  

51. Per la citació d’Hesiqui hem de pensar que el morfema d’estat no estava encara aglutinat al tema nominal, tal com és 
habitual en els amaziguismes que, ça i lla, s’escolen a les fonts antigues gregues i sobretot llatines. En el mot tarua que trobem al 
s. VI dC citat per Corip en dos passatges de la Joànida, no creiem que ta- remeti al prefix d’estat sinó més aviat a una derivació 
deverbativa. Vegeu MÚRCIA 2008. Altrament, hauríem de pensar que els grecs que van rebre el mot dels libis haurien analitzat el 
mot en morfema d’estat + tema nominal. Sobre la datació del mot a les fonts d’Hesiqui, vegeu infra, § 7. 

52. El fenomen de la metafonia és potser més conegut pel nom alemany de Umlaut. Vegeu VYCICHL 1955 i 2005 (publicat 
pòstumament), pp. 43-60. Citem, com a exemples aclaridors, alguns llatinismes de l’amazic: ifilu  ‘fil’ (<* a-filu) < ll. filum; ikiker 
‘cigró’ (<* a-kiker) < ll. cicer; tikira ‘cera’ (<*ta-kira) < ll. c e ra. 

53. Dec les dades zenaga (en sg. eL o ell, on la vocal sona [�] o [i]) a C. TAINE-CHEIKH (comunicació personal). La recerca 
duta a terme per aquesta amazigòloga en el domini lingüístic zenaga milloren en molt els treballs anteriors disponibles de R. 
BASSET (1909) i F. NICOLAS (1953) i estan revolucionant la comparació dialectal amaziga gràcies a la descripció de trets 
conservats només en zenaga (com ara les oclusives glotals i el vocalisme breu protoamazic) que havien passat desapercebuts als 
seus predecessors. Pel que fa a la notació de l’autora, <Ê> representa una variant centralitzada del fonema /a/. Les vocals breus del 
zenaga presenten una gran variació al·lofònica. Sobre el vocalisme del zenaga, vegeu TAINE-CHEIKH 1997. Pel que fa a la notació 
de la consonant tensa, eL o ell, L. GALAND  (1997-1998) ha assenyalat la necessitat de diferenciar gràficament les consonants 
tenses (en majúscula), que tenen fonamentalment un rendiment morfològic —en la distinció de l’aspecte verbal, per exemple—, 
de les geminades (doblant la grafia) formades per la coalescència de dues consonants idèntiques, generalment per síncope d’una 
vocal breu (la schwa). La proposta de Galand —que és del tot assenyada— ha tingut més acceptació entre els lingüistes que entre 
els amazics que han desenvolupat una notació usual de la seva llengua en alfabet llatí —principalment els cabilencs—, i és que la 
solució de les majúscules per a notar les tenses no deu semblar gaire elegant. Entre la notació eL o ell —totes dues possibles en 
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amazic, el plural extern54 masculí es forma mitjançant una desinència -Œn55, i que la presència d’una –u- 
predesinencial es dóna en casos en què en singular hi ha —o hi ha hagut— una –u a fi del tema nominal56. 
Així, per exemple, podem saber que el nom ameksa ‘pastor’ (en pl. imeksawen) ha perdut la -w final del 
tema nominal gràcies al femení tameksawt ‘pastora’ (en pl. timeksawin)57. En amazic modern no és 
possible una vocal breu en posició final del tema nominal (en l’exemple present, li l- ¡). Els exemples 
d’apòcope de –w afecten els diftongs en –aw. Però, en una època tan reculada com és el s. VII aC, no es 
pot excloure que hi hagués vocals breus en posició final del tema nominal58. És a dir, que resta en l’aire si 
hem de reconstruir *l∞ l- ¡ o *l ∞l - Vw. El plural zenaga Êl l ´n sembla postular una –w com a darrera 
consonant del tema nominal en masculí59. L’únic escrúpol que restaria és el de la –ū– llarga del zenaga. 
Però, segons m’ha assenyalat M. Kossmann, en zenaga apareix sistemàticament –´n on en altres dialectes 
trobem –awn o –iwn. El plural taixelhit ¿l li wn ‘parcel·les de terra’ mostra que, en aquest cas, la 
correspondència del zenaga –ūn és amb –iwn. Salvat aquest últim escull, la identificació entre lilu 
d’Hesiqui i ilel (pl. Êll ´n) dels dialectes amazics moderns és del tot diàfana. Fins i tot si prescindíssim de 
la glossa d’Hesiqui, per reconstrucció interna obtindríem *l∞ l- ¡ o *l∞l - Œw/* l ∞l- « w. Per tant, segons la 
fonètica històrica amaziga no hi ha cap problema per a vincular el mot lilu amb les formes que presenten 
els dialectes amazics moderns.  

Des del punt de vista lexicològic purament amazic fóra interessant de saber si és possible establir 
alguna connexió etimològica entre algunes famílies lèxiques que, d’entrada, tractarem com a homònimes: 
(1) *l∞ l- ¡ ‘mar’, ‘gran extensió aqüífera’, ‘riu cabalós’, slil ‘esbandir’, ‘rentar’, etc.; (2) all ‘plorar’, allen 
‘ulls’ ; (3) lal ~ lul ‘néixer’ i noms de plantes i vegetació com ara alili  ‘baladre’, tilt ‘herba’, ala, pl. alatn 
‘branca amb fulles’, etc.; (4) tuareg alwu ‘ésser vast, ésser abundant’; (5) elwu ‘ésser afluixat, ésser 
amollat, ésser moll, ésser afeblit’, te l Œwe ‘onada’ i altres mots afins; (6) Ghadames elw “être très liquide 
(pâte)”. La connexió de (1) amb (2) ha estat proposada per alguns autors, fins i tot remuntant-la a una fase 
protoafroasiàtica60. Semànticament, el vincle entre ‘curs d’aigua cabalós’ i ‘plorar’ és seductor, però 
formalment no sembla possible, car en l’arrel (2) s’ha de reconstruir una radical */ß/, conservada com a tal 
en el parlar de l’oasi d’Augila (Líbia) i afeblida en [h] en tuareg61. Si en la família (1) hi hagués hagut una 
/ß/, no veiem per què hauria de mancar en la notació lilu d’Hesiqui. Descartem, doncs, que l’arrel √lßɁ - 
ßl (amb metàtesi) ‘plorar’ estigui relacionada amb (1). La connexió de (1) amb (3) és també impossible 

 
una anàlisi sincrònica—, hem de preferir la segona, atès que, com venim dient, la geminació de les consonants d’aquest mot s’ha 
produït per l’afebliment, fins a la síncope, de la vocal interior, que ens documenta Hesiqui. 

54. L’amazic, igual que altres llengües afroasiàtiques, també coneix plurals interns, formats per apofonia vocàlica, del tipus 
tas ar ut ‘clau’, pl. tisur a. 

55. Segons els dialectes, la realització de la /Œ/ protoamaziga de la desinència pot variar entre [Œ] (tuareg), [�] (la majoria 
dels dialectes) i zero (taixelhit). 

56. Aquesta no és l’única anàlisi possible. D’ençà de SCHUCHARDT (1908) hom creu que algunes romanalles de plurals en    
–u– de l’amazic poden ser d’origen afroasiàtic, atès que el morfema de plural –u– és ben conegut d’altres branques afroasiàtiques, 
principalment de l’egipci i del semític. En el cas que ens ocupa, Kossmann m’ha assenyalat que justament els noms bisil· làbics 
amb vocal breu a la segona síl· laba (com ilel) tenen sovint un plural en w.   

57. A. BASSET 1952, p. 25. La w no és l’única consonant feble que es veu afectada per l’apòcope en els noms masculins; 
també la y : aɣe rd a ‘rata’ (en pl. iɣe rd ay e n), fem. t aɣe rd ay t (en pl. tiɣe rday in). 

58. No solament no s’ha d’excloure sinó que fins i tot s’ha de postular, puix que, en un estudi que hem realitzat sobre mots 
libis apareguts en fonts literàries i epigràfiques gregues de la Cirenaica, en trobem altres exemples, com ara bovru" i divktu". 
Vegeu, al capítol dedicat a la Cirenaica de la nostra tesi (en curs), § 13.3.  

59. Però vegeu supra, n. 53.  
60. OREL-STOLBOVA 1995, p. 363. 
61. Vegeu, sobre aquesta qüestió de fonètica històrica, KOSSMANN 1999, pp. 78 i 99. Sobre les correspondències 

afroasiàtiques de l’amazic √lßɁ‘plorar’, vegeu TAKÁCS 2004, pp. 195-196, nº 137. 
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des del punt de vista formal, malgrat el refrany tuareg aman iman ‘l’aigua és vida’, atès que en (3) tenim 
un tema amb oclusiva glotal, que en el verb per a ‘néixer’ apareix reduplicat en lɁlɁ62. Per a (4) Kossmann 
reconstrueix √lwɁ63. En (5) l’arrel és √lwh64. La variació semàntica que s’hi observa entre ‘ésser afluixat, 
ésser moll’ i ‘ésser líquid’ es pot conciliar a partir d’una transició ‘mullat’ > ‘moll’65. Pel que fa a (6), 
formalment ha de remetre a √lwɁ, per bé que semànticament sembla haver envaït l’àmbit de √lwh66. En 
resum, cal reconstruir almenys quatre arrels diferents: (1) √lßɁ ‘plorar’, (2) lɁ (lɁ) ‘néixer’, (3) √lwɁ ‘ésser 
vast’; (4) √lwh ‘ésser líquid, ésser mullat, ésser moll, ésser amollat, ésser afluixat’. Sembla que, de totes 
les arrels examinades, √lwɁ ‘ésser vast’ i √lwh ‘ésser moll per la humitat’ són les úniques possibles per a 
l’adscripció *l∞ l- ¡. Tanmateix, el procés de formació és problemàtic. La simple reduplicació de l no és 
possible, ateses les restriccions en la formació d’arrels lèxiques en amazic67. Si partíssim d’una 
reduplicació total, hauríem de postular √lwlw > √ll 68. En qualsevol cas, roman incerta l’arrel que hem de 
reconstruir per a la *l∞ l- ¡/il e l, així com també molt problemàtica l’adscripció a √lwɁ ‘ésser vast’ o √lwh 
‘ésser moll per la humitat’69. 
  
7. Cronologia del mot lilu d’Hesiqui a través de la lexicografia grega  

 
El mot lilu, que recull Hesiqui, no ha passat desapercebut als qui s’han interessat, directament o 

indirecta, per la llengua dels antics libis70. Però fins ara restava pendent el resseguiment de la cronologia 

 
62. M. Kossmann m’ha assenyalat que la formació reduplicada amb una apofonia especial que presenta lal (aorist) ~ lul 

(perfectiu) ‘néixer’  (<*l�l�) és la mateixa que trobem a rar (aorist) ~ rur (perfectiu) ‘tornar, retre’  (<*r�r�) . 
63. Kossmann (c. p.) postula la laringal sorda /
/ com a tercer radical (i no la sonora /h/) pel fet que en els parlars tuaregs de 

Mali es conserva la /h/ com a tercer radical de la família lèxica (5). Sobre el verb tuareg alwu “être large, vaste, être abondant, être 
courant, usuel”, vegeu PRASSE-ALOJALY-MOHAMED 2003, vol. 1, pp. 501-502. 

64. Sobre l’oposició /
/ ~ /h/, vegeu nota anterior. A aquesta arrel semblen remetre els mots tuaregs te lŒ we “vague, onde 
sur l’eau”, alŒ wa “diarrhée douloureuse”, Œliw a “boullie liquide” i el topònim ÷ law a “mare 50km N Gure, S Alalwas, O lac 
Tchad” (PRASSE-ALOJALY-MOHAMED 2003, vol. 1, pp. 501-502); en amazic septentrional el verb elwu (amb variants fonètiques 
segons els dialectes) significa ‘ésser afluixat, ésser amollat, ésser moll, ésser afeblit’. Potser també hem d’encabir aquí mots que 
mostren com a segona radical b : en tuareg ălbu “être trop humide pour la marche (terrain)”, alăba “pluie fine de fin d’hivernage”, 
lăbbat “boire jusqu’à la dernière goutte” (PRASSE-ALOJALY-MOHAMED 2003, vol. 1, p. 445); en dialecte amazic del Marroc 
central ilibi  “motte de terre couverte d’herbe ou de mousse” (TAÏFI 1991, p. 367); en wargli lbib “être ramolli, tendre (pain, 
couscous, etc.)”, libbu “sorte de mousse verte dans l’eau stagnante, duvet d’eau vert et gluant” (DELHEURE 1987, p. 163). 

65. Podem exemplificar aquesta transició semàntica —si bé en sentit invers— a partir del català mateix, en què moll serva el 
sentit originari (del llatí mollis ‘tou, bla’ i fins ‘flonjo’) de manera general al País Valencià, mentre que al Principat ha envaït 
notablement el terreny de mullat, del qual ha esdevingut pràcticament sinònim. Com que els cossos mullats —pensem en el pa, 
per exemple— s’ablaneixen, és fàcil compendre la transició de ‘mullat’ a ‘moll’ en amazic, encara que en català el procés 
semàntic ha estat invers, de ‘moll’  a ‘mullat’. 

66. Sobre el verb de Ghadames elw “être très liquide (pâte)”, vegeu LANFRY 1973, p. 173, nº 934. 
67. PRASSE (1972, p. 112) constata que √BBC no és possible no solament en amazic sinó ja en protoafroasiàtic. Per tant, en 

el cas que ens ocupa hem d’excloure **√llw. Com que sí que és possible √BCC, es podria pensar en *√wll o en alguna altra forma 
que contingui una primera radical feble. Si penséssim en /h/ com a primera radical, es podria pensar en un enllaç amb tuareg 
tăhāla ‘rierol’, ‘font’  /  amazic septentrional tala ‘font’ / canari aala ‘aigua’, que, segons TAKÁCS (1996, p. 50, nº 20), té una 
correspondència prometedora en l’egipci hn.w (pl.) “weaves” (New Kingdom) > h#n.w “Welle, Flut” (New Egyptian). 

68. Però Kossmann em remarca que tal procés, si bé admissible, no està testimoniat de manera inequívoca. 
69. En cas que es pogués establir el triradicalisme de *līlŭ, Kossmann (c. p.) es decantaria més aviat per √lw� ‘ésser vast’. 

D’altra banda, OREL-STOLBOVA (1995, p. 366, nº 1689) reconstrueixen un terme afroasiàtic lübaú- “be wet” en base a l’egipci 
|bú “wet”, el txàdic central *l ub aH “wet” i txàdic oriental *lub- “wet”, que podrien correspondre’s amb l’amazic √lwh ‘ésser 
moll per la humitat’ . 

70. Ja abans de Vycichl, l’inventaria GSELL a la llista de quinze mots “líbics” pervinguts en els autors grecs i llatins (1918, 
pp. 313-314). 
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de les fonts del lexicògraf alexandrí. Com veurem, la cronologia de les fonts d’Hesiqui és un aspecte bàsic 
per a l’estudi lexicològic del mot i, no cal dir, per a cercar alguna temptativa d’enllaç etimològic amb el 
Nei'lo" d’Hesíode i autors consegüents. 

Hesiqui ( JHsuvcio") d’Alexandria és un important lexicògraf per a la llengua grega de c. 500 dC71. La 
glossa lilu: to; u{dwr. Livbue" no és de collita pròpia sinó que prové de l’obra del lexicògraf i paremiòleg 
Diogenià d’Heraclea de Pont72. De fet, és sabut que el Lexicon d’Hesiqui no és més que una edició 
ampliada dels Periergopevnhte" de Diogenià73. Diogenià va viure a l’època de l’emperador Hadrià, és a 
dir al s. II dC74. De les fonts principals de Diogenià ens informa Hesiqui mateix, i els estudis dels editors 
ens permeten remuntar-nos més enrere75. Com que la Pantodaph; levxi" de Diogenià és un epítom de la 
colossal obra de Pàmfil d’Alexandria (segona meitat del s. I dC) anomenada 
Peri; glwssw'n kai; ojnomavtwn, en noranta-cinc llibres76, podem suposar, amb poc risc d’error, que el mot 
lilu, ja hi era, a l’obra de Pàmfil. Malauradament, la immensa obra de Pàmfil no es conserva; però en 
consten les fonts principals: Aristòfanes de Bizanci, Apol·lodor de Cirene, Dídim, Diodor, Heracleu, 
Iàtrocles i Timaquides de Rodes77. De totes aquestes fonts, la més versemblant, al nostre parer, és el 
gramàtic Apol·lodor de Cirene, que és l’autor més susceptible d’haver recollit mots dels seus veïns libis de 
la Cirenaica. La datació d’Apol·lodor és incerta, si bé el terminus ante quem és el s. I dC78. Si no és segur 
que el lilu de Pàmfil provingui d’Apol· lodor de Cirene —és la nostra hipòtesi—, encara és més insegur si 
Apol·lodor és la font original o pren el mot d’altres fonts anteriors. Hem d’admetre que, malauradament, a 
partir d’Apol· lodor perdem la pista més o menys ferma de lilu. I és de doldre perquè, per a la lingüística 
històrica amaziga, fóra gran vàlua poder datar-ne el primer testimoniatge. De tota manera, si prenem la 
Cirenaica com el lloc hipotètic d’on seria recollit el mot —ço que ja no és tan agosarat—, es pot mirar de 
filar una mica més prim amb la cronologia. Com que Cirene va ser fundada el 631 aC, la primera notació 
de lilu ha de ser posterior a Hesíode. Pensem fins i tot que ha de ser ja d’època alexandrina (a partir del s. 
IV aC), pel fet que és a partir d’aleshores que floreix la producció literària (lato sensu) de Cirene. En 
aquesta època van viure cireneus il· lustres, sobretot el poeta i erudit Cal·límac (s. III aC) i el poeta, filòsof, 
historiador, geògraf i astrònom Eratòstenes (s. III aC), i d’altres menys coneguts, com el gramàtic Lisànies 
(s. III aC, mestre d’Eratòstenes), els historiadors Filostèfan (s. III aC) i Jasó (s. II aC), entre d’altres79. Una 
obra historiogràfica, etnològica i mitogràfica que podria haver contingut referències valuoses als libis     
—no sabem si fins i tot lingüístiques— són les Libukai; iJstorivai de Menecles de Barca (s. II aC), 
perduda en la seva major part80. Entre el segle III i el II aC situaríem, doncs, en base als arguments que 
hem exposat, l’origen de la font cirenea dels mots “líbics” que, en darrera instància, ens ha transmès 
 

71. No és sobrer reportar-ne algunes clarícies biogràfiques si tenim en compte que al pobre Hesiqui l’han confós amb 
Heròdot (OREL-STOLBOVA 1995, p. 363) i amb Hesíode (VYCICHL 1972, p. 9). El lapsus nominis no té massa importància, però sí 
el fet que aquests autors són mil anys més antics que aquell. 

72. LATTE 1966, p. 599. 
73. Que, al seu torn, és un compendi de la seva obra en cinc llibres coneguda com a Pantodaph; levxi". Vegeu SCHULTZ 

1913, col. 1319 i TOSI 1997, col. 605-606. 
74. Sobre la cronologia de Diogenià, vegeu COHN 1905, col. 778 i TOSI 1997, col. 605. 
75. Sobre les fonts de Diogenià, vegeu LATTE 1953, pp. XLII -XLIV . 
76. TOSI 2000, col. 214-215. 
77. Ibidem. 
78. Atès que se’n conserven fragments lexicogràfics citats, pel que sembla, per Pàmfil. Vegeu MONTANARI 1996, col. 861. 

Vegeu l’edició dels fragments a DYCK 1981, sobretot el fr. 5 (p. 103), que permet establir la cronologia relativa d’Apol·lodor. 
79. Sobre l’ambient cultural de Cirene en època alexandriana, vegeu MONTANARI 1993, p. 638. 
80. L’estudi dels fragments conservats d’aquesta monografia sobre Cirene i la seva regió ha estat dut a terme per LARONDE 

1987. Les Libukai; iJstorivai eren un recull de relats sobre la Cirenaica que abraçaven des de la fundació de Cirene fins als temps 
de l’autor. La tasca d’aquest erudit hel·lenístic no es va limitar a la recerca a les biblioteques, sinó que va arreplegar sobre el 
terreny mites, llegendes i records històrics sobre el seu país.   
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Hesiqui81. Qualsevol precisió en aquest sentit és purament especulativa. L’única cosa que podem afirmar 
amb una certa seguretat és que la primera ocurrència de lilu és anterior a la nostra era; però, 
filològicament, no sabem quant d’anterior. Si analitzem morfològicament el mot, en canvi, és significatiu 
que lilu no duu el prefix d’estat aglutinat al tema nominal, tal com és obligat en tots els dialectes amazics 
moderns82. Difícilment podríem pensar que la font de la qual Diogenià i Hesiqui van pouar el mot 
analitzaria el nom en a-lilu i suprimiria el prefix d’estat si aquest hagués estat aglutinat al tema nominal. 
Per tant, hem de concloure que, en el moment i en el lloc en què el mot fou recollit, el morfema d’estat   
—si és que existia— no estava encara prefixat al tema nominal.  

  
8. Datació de Nei'lo" a Hesíode  

 
També el mot Nei'lo" d’Hesíode presenta problemes de datació, si bé d’una distància temporal 

menor. La cronologia de l’autor de la Teogonia i dels Treballs i dies és objecte controvèrsia, i, fins i tot si 
admetessin que la seva activitat poètica es desenvolupà a la darreria del s. VIII aC83, està molt estès entre 
els hel·lenistes el judici que el vers 388 de la Teogonia, on ocorre el mot Nei'lo" per primera vegada a la 
literatura grega (en acusatiu Nei'lon)84, és una interpolació posterior85. Que, per als antics, Nei'lo" era 
percebut com una innovació, enfront de la designació més tradicional Ai[gupto", ho confirma un escoli al 
vers en qüestió d’Hesíode: 

kai; ejk touvtou faivnetai @Hsivodo" @Omhvrou newvtero": kai; ga;r $Omhro" Ai[gupton kalei' to;n
Nei'lon86.  

Després d’Hesíode hem d’esperar a Soló d’Atenes (s. VI aC) per a retrobar Nei'lo" a la literatura 
grega87. 
 
9. Context històric i geogràfic del manlleu  
 

Si, en l’article de 1957, Vycichl vacil·lava entre la Cirenaica i el delta del Nil —en el cas d’admetre 
l’origen libi del manlleu— com a llocs on el manlleu al grec hauria pogut tenir lloc88, a l’article de 1972 es 
decanta pel delta del Nil89  —per bé que en aquest segon article no hi creu gaire, en la hipòtesi líbia—. És 
objecte de debat la datació precisa dels primers establiments de mercaders grecs a Nauvkrati"; Haider creu 

 
81. Al capítol de la nostra tesi dedicat a la Cirenaica, a més de lilu, hem estudiat les glosses 

d’Hesiqui barbax, brikon, sicqari" atribuïdes als libis (§ 3).  
82. Vegeu supra, n. 51. 
83. Tal com es creu actualment. Vegeu BARRON-EASTERLING 1989, p. 52 i ARRIGHETTI 1998, col. 506. 
84. Vegeu l’edició i el comentari de WEST 1966 a aquest vers, pp. 124 (edició) i 259-261 (comentari). 
85. Ja d’ençà de BERGK (1872, vol. 1, p. 981). Més recentment, Haider, que ha dedicat una monografia a l’estudi de les 

relacions entre Grècia i el nord d’Àfrica entre 1500 i 600 aC, sosté, parlant del vers 388 de la Teogonia : “Wahrscheinlich hat 
dieser neue Name für den Strom Ägyptens überhaupt erst ab 620/600 in Griechenland durchgesetzt, da die Sänger der Odyssee ja 
zumindest noch um 650 diesen Strom Aigyptos nannten” (1988, pp. 219-220). L’autor creu que en cap cas el vers en qüestió és 
anterior al 660 aC (ibidem). Els arguments de l’autor em semblen convincents, i, tanmateix, trobo excessiu excloure la possible 
coexistència, ni que fos durant un temps, d’ambdues designacions.   

86. ‘També en això sembla Hesíode més recent que Homer : i és que Homer anomena Aigyptos el Nil’. No se sap del cert si 
l’escoliasta és Aristarc. Vegeu WEST 1966, p. 260. 

87. En genitiu Neivlou : fragment 25 de l’edició de HILLER (1904, p. 42). Si fa no fa a la mateixa època ocorre al poema èpic 
Danais. Vegeu WEST 1966, p. 261. 

88. “Es ist wahrscheinlich, dass dieser Ausdruck von Libyern in der Cyrenaika oder im West-Delta den Griechen übermittelt 
wurde” (VYCICHL 1957, p. 281).    

89. “Les Grecs de Naucratis située également à l’Ouest du Delta étaient probablement les premiers à entendre la désignation 
libyenne ou une forme égyptienne correspondante” (VYCICHL 1972, p. 17). 
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que fou entre el 620 i el 610 aC90. Cronològicament, doncs, el delta del Nil és un bon candidat com a lloc 
on el nom de Nil pogué ser transmès dels libis als grecs91. Vycichl no diu explícitament a l’article de 1972 
per què exclou la Cirenaica com a possible lloc de contacte entre grecs i libis a l’últim terç del s. VII aC. 
Però, implícitament, ho podem saber quan descarta una etimologia assíria perquè la invasió assíria 
d’Egipte va començar el 671 aC, sense tenir en compte que té molta força entre els hel·lenistes la 
convicció que el vers 388 de la Teogonia, on ocorre Nei'lo" per primera vegada, és una interpolació de la 
segona meitat del s. VII aC92. Tenint en compte que la fundació de Cirene data del 631 aC, la cronologia 
no és un obstacle perquè hagi estat la Cirenaica el lloc on va poder tenir lloc el manlleu. I, des del punt de 
vista històric, la hipòtesi cirenea té molta més força, si tenim en compte que Cirene fou, fins a la fundació 
d’Alexandria el 332-331 aC, el principal centre comercial del nord d’Àfrica, després de Cartago, i, 
indiscutiblement, la cwvra cirenaica fou el principal —i, geogràficament, el més proper— nucli de 
l’hel·lenitat al nord d’Àfrica. A més a més, tenim constància netament sociolingüística dels contactes entre 
grecs i libis a la Cirenaica gràcies a un munt d’al· lusions d’Heròdot —que visità Cirene alguns anys més 
tard del 449 aC— a la llengua dels libis de Cirenaica93. Per tot plegat, crec que la Cirenaica fóra el 
candidat més probable d’un manlleu libi > grec a l’últim terç del s. VII aC. Luft, per defensar la seva 
complicada etimologia egípcia, s’esforça a adduir proves de contactes entre Grècia i Egipte que remunten 
al II mil· leni aC94. Però no és l’antiguitat dels contactes entre Grècia i altres països de la Mediterrània 
oriental el que és objecte de qüestió95. La qüestió és per què, en algun moment de l’últim terç del s. VII 
aC, en grec s’introdueix Nei'lo" com a designació del riu d’Egipte, tot desplaçant la designació 
“tradicional” —tal com ens diuen el mateixos grecs antics— Ai[gupto", l’única que apareix als poemes 
homèrics96. Que la introducció de Nei'lo" en grec coincideixi cronològicament amb la implantació més 
important, econòmicament i demogràficament, de l’hel·lenitat al nord d’Àfrica és un argument molt a 
favor de l’origen libi del nom del Nil en grec, sobretot quan, del costat egipci, no s’ha aportat cap 
argument sòlid que pugui justificar un canvi de nom del riu Nil97. 

 
10. Valor fonètic del dígraf <ei'> de Nei'lo" a Hesíode i de <i> de lilu a Hesiqui 

 
Vycichl assumeix que la pronúncia del dígraf <ei> de Nei'lo" representa un diftong [ej]98. Aquest és 

un punt de fonètica històrica grega que mereix discussió, perquè, si és un manlleu de l’amazic (on, en 
principi, tenim /∞/), no sembla que pugui ser adaptat en grec com un diftong. El fet és que en grec antic el 

 
90. HAIDER 1988, pp. 184-199. 
91. No hi ha dubte que a prop de Nauvkrati" hi havia poblacions libicòfones, si més no a les ciutats veïnes de Marea i Apis 

en temps d’Heròdot (s. V aC). La distribució geogràfica i la situació sociolingüística de les poblacions libicòfones a l’antic Egipte 
constitueix un dels capítols de la meva tesi doctoral, en preparació. 

92. Vegeu supra, § 8. 
93. Tant els mots “libis” com les referències sociolingüístiques a la Cirenaica d’Heròdot són objecte d’estudi en el capítol de 

la meva tesi dedicat a la Cirenaica (capítol 2). 
94. LUFT 1992, pp. 404-405. 
95. No menys antics són, d’altra banda, els contactes de l’Hèl·lada amb Anatòlia o fins amb Líbia. Els contactes entre 

Grècia i els libis entre el 1500 i el 600 aC han constituït l’objecte de la monografia de HAIDER 1988. 
96. Amb això no descartem que ambdues designacions haguessin conviscut paral·lelament durant un temps, però 

filològicament és evident que Nei'lo" es va acabar imposant, i en època d’Hecateu i Heròdot es pot ben dir que Ai[gupto", com a 
hidrònim, no era més que un arcaisme poètic. 

97. D’altra banda, els arguments històrics que justificarien l’origen assiri del nom del Nil en grec, tal com proposà TAVERNA 
(1968), han estat refutats convincentment per VYCICHL (1972, pp. 16-17). 

98. VYCICHL 1972, p. 9. 
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dígraf <ei> pot representar realitats fòniques diferents99. A Corint, des del s. VII aC, un mateix grafema 
notava alhora el diftong [ej] i la vocal llarga i tancada [e�], tant si era el resultat d’una contracció (e+e) 

com d’un allargament compensatori (per exemple, [e�mi] ‘sóc’). No hi ha dubte que, si més no a Corint, el 

diftong ei s’havia reduït a [e�]. El fenomen, més tard o més d’hora, es constata pertot de l’Hèl·lada100. 
Lejeune apunta que “cette voyelle était dès l’origine un · très fermé (de timbre intermédiaire entre e et i), 
et elle n’a cessé de se fermer davantage jusqu’à aboutir à ∞ ”101. Al § 9 hem proposat, amb raons externes, 
la Cirenaica com a lloc on va poder tenir lloc el manlleu del topònim en qüestió. Com que el cireneu       
—que és un dialecte bàsicament dori del sud-est amb trets que delaten la procedència cretenca, ròdia i 
eòlia d’una part dels pobladors de Cirene— és l’únic dialecte grec del qual s’han pogut observar trets 
imputables al substrat o adstrat líbic102, vegem si per aquest cantó podem extreure alguna dada valuosa. En 
efecte, en grec cireneu Dobias-Lalou ha observat “un flottement entre les timbres e et i pour la voyelle 
brève dans des mots qui sont probablement d’origine indigène”103, i posa com a exemple el nom de Líbia 
—Libuvh a l’Odissea—, que a l’epigrafia cirenea fluctua entre Libuva i Lebuva104. La mateixa fluctuació en 
la notació s’observa en el producte típic de la Cirenaica, el sivlfion, que, per exemple, Hesiqui transcriu 
sevvlpon105. Hem de concloure que la pronúncia de Nei'lo" pogué ser perfectament [ne�los], amb una [e�] de 

timbre molt tancat, proper a [��]. No sabem, és clar, el timbre exacte del fonema protoamazic que hom 
reconstrueix com a /∞/. El que sí podem afirmar és que, atès que el vocalisme del grec antic era molt més 

ampli en timbre que el de l’amazic antic106, és del tot esperable que <ei> (representant [e�] o fins [��]) fos 
l’adaptació grega de l’amazic antic /∞/ (que podia tenir com a al· lòfons [i�, ��, ��, e�])107. Com que no hi ha 
manera de datar filològicament la glossa lilu d’Hesiqui, no podem saber del cert què representa <i>. No 
és difícil pensar, però, que la font que recollí lilu és posterior —per ventura d’època alexandrina— a les 
primeres aparicions de Nei'lo". El grafema <i> pot representar diferents sons : [i, i:, ɪ, ɪ:]108. És a dir, que 
coincideix amb <ei> en la representació d’alguns sons, concretament [i:, ɪ:]. Però, com que no podem 
donar més precisions sobre la datació de lilu, és impossible saber del cert quin so representa109. En 

 
99. Les informacions provenen de LEJEUNE 1972, § 240, pp. 229-230, si bé empro les notacions de l’AFI. Vegeu també 

BUBENÍK 1983, pp. 45-49. 
100. En època hel·lenística, en tots els dialectes grecs el diftong [ej] es troba reduït en [e�]. 
101. Op. cit., p. 229. 
102. Vegeu DOBIAS-LALOU 1988. 
103. Op. cit., p. 88. 
104. Ibidem. 
105. Idem, p. 89. Al capítol sobre la Cirenaica de la nostra tesi discutim la influència fonètica de la llengua dels libis en el 

grec cireneu (§ 8).  
106. Vegeu el quadre comparatiu del vocalisme del grec cireneu amb el del protoamazic a § 8 del capítol dedicat a la 

Cirenaica de la nostra tesi. La fonologia comparada amaziga està progressant molt darrerament, sobretot gràcies als estudis de 
Maarten Kossmann. En la seva última versió, de 2005, Kossmann reconstruïa per a la protollengua /«, Œ, ¡, ∞, ¿, ´/ (comunicació 
personal). Els qui coneixen llengües que distingeixen només tres timbres vocàlics amb estatut fonèmic saben que l’al· lofonia dels 
fonemes vocàlics és major en aquestes llengües, atès que les vocals tenen més marge abans no puguin confondre’s amb una altra. 
Tipològicament és molt normal —i en els dialectes amazics moderns és així— que, en aquests casos, el fonema /ī/ abasti un 
espectre tímbric ampli, del tipus [i, ɨ, ɪ, e], no tan tancat com en llengües que tenen un inventari vocàlic més gran. 

107. També <i>  representant [i:], com va ser transcrit segles més tard el mot libi lilu; però, en grec preclàssic, havent-hi 
fins a set timbres vocàlics amb estatut fonèmic, sembla preferible <ei>, que representa una vocal menys tancada. No pas <h> (que 
representa [ɛ:]. 

108. A diferència de <ei>, pot representar sons breus i llargs, i no envaeix l’espectre tímbric de la e. 
109. Ni tan sols podem excloure que la durada llarga [ɪ:] que suposem per al s. VII aC no s’hagi abreujat en el moment de la 

col·lecció de lilu. 
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conclusió, si bé no podem assegurar que el dígraf <ei'> de Nei'lo" a Hesíode representi el mateix so que el 
grafema <i> de lilu a Hesiqui, estem segurs això és ben possible. Però és que, a més, com que la font 
d’Hesiqui és del tot probable que sigui posterior —no sabem en quants segles— a les primeres ocurrències 
de Nei'lo" en grec (vers la fi del s. VII aC), en la mateixa llengua dels líbis —o fins en la percepció del 
grec que va recollir el mot— pot haver-hi hagut alguna petita evolució de durada o fins de timbre110. 
 
11. Adaptació del manlleu a la declinació temàtica grega: 

 
La forma amaziga que reconstruïm, *l ∞l -¡ o * l∞ l- Œw/* l ∞l -« w, d’altra banda confirmada per la glossa 

d’Hesiqui lilu, podria haver-se adaptat en grec a la declinació atemàtica en –u (del tipus ijcqu'" o govnu)111, 
en lloc de la declinació temàtica en –o que trobem en Nei'lo". Però en grec històric aquesta declinació és 
molt més rendible en els adjectius (poluv", glukuv") que en els noms, de manera que és molt normal que, 
en un manlleu, s’adapti a una de les dues declinacions de més rendiment en els substantius, a saber, a la 
declinació temàtica en –o (masculina) o bé a la declinació en -a (femenina). Òbviament no podem adduir 
altres exemples paral·lels d’adaptació d’amaziguismes al grec, però sí el fet que, entre els vora cent 
semitismes antics del grec que estudia E. Masson112, no n’hi ha cap que s’hagi adaptat en grec a la 
declinació atemàtica en –u113. Sens dubte, el fet que *l∞l - ¡ s’hagi adaptat a la declinació temàtica es va 
veure afavorit tant pel timbre, més proper, de –o114, com pel fet que ‘riu’ és masculí en grec (potamov"). 
 
12. La dissimilació l — l > n — l : en amazic o en grec? 

 
El pas de l a n és el que resta per justificar, formalment, del pas del nom amazic per a ‘mar’, ‘gran 

superfície aqüífera’ i ‘riu gran’ al grec Nei'lo". No és, evidentment, un detall menor i mereix ser 
desenvolupat minuciosament. Vycichl, en un paràgraf poc reeixit, diu que “l’alternance n : l se trouve 
dans la plupart des langues européennes. Je ne rappelle que deux faits bien connus. L’ancienne ville de 
Bononia s’appelle aujourd’hui Bologna et l’ancien Panormos survit aujourd’hui sous la forme de 
Palermo. [...] En allemand, les formes Himmel ‘ciel’ et Esel ‘âne’ remontent à *himin (comp. anglais 
heaven) et *asin (comp. lat. asinus)”115. Per “alternança” sembla que hàgim d’entendre que hi hauria una 
mena d’arxifonema líquid o nasal116. Però, en els exemples de Bologna, Palermo, Himmel el que tenim és 
una palesa dissimilació de nasals!  

 
110. Notem que, en darrera instància, encara que per reconstrucció interna obtinguem *l ∞ l - ¡ amb /∞/, no és inconcebible, en 

absolut, que aquesta /∞/ no sigui sinó el resultat d’un diftong com ara Œ y. Per tant, fins i tot si tot <ei> representés [ej], ço que, 
admetem-ho, també és possible, en cap cas la vocal radical fa perillar la viabilitat de l’enllaç Nei'lo" < *l ∞ l - ¡. 

111. Vegeu CHANTRAINE 1967, §§ 89-102.   
112. E. MASSON 1967. Vegeu l’índex, pp. 120-121. 
113. Un exemple dubtós és pevleku" ‘destral’, del qual MASSON no exclou encara un possible origen accadi (op. cit., p. 

117), però vegeu la correspondència exacta (formalment i semànticament) en sànscrit a CHANTRAINE (1968-1980, p. 875, s. u.) 
114. Anàlogament al que dèiem de /i/ (§ 10), l’espectre tímbric de /u/ era també força ampli, en amazic antic: [u, �, o, �], per 

la qual cosa no és ben normal que en grec s’adaptés fonològicament a /o/, que sonava [o].       
115. VYCICHL 1972, p. 10. 
116. VYCICHL mateix dóna força exemples de “alternança” no condicionada per altres líquides en amazic (1972, pp. 10-11). 

L’exemple —l’únic citat, per cert, a l’article de 1957— del topònim N ¿l ´t / L¿l ´t a Tripolitània és més aviat malapte, puix que 
no en coneixem l’etimologia. Si féssim cas de la nota de Beguinot —“L¿l ´t — pronuncia berbera del nome N¿l ´t” (BEGUINOT 
1942, p. 303)—, hauríem de suposar que N¿ l´t és la forma originària i L ¿l ´t l’assimilada. Però, com que la ciutat s’escau a la 
regió muntanyosa de Nefussa, encara avui dia amazigòfona, és probable que el procés sigui l’invers, és a dir que L¿l ´t sigui la 
forma originària i N ¿l ´t la dissimilada. De fet, L¿l ´t és la forma documentada a les cròniques ibadites medievals. Vegeu 
CALASSANTI-MOTYLINSKI 1898, p. 107, nº 1, R. BASSET 1899, nº 2, pp. 437-438 i LEWICKI 1934, p. 280; idem 1955, nº 138, pp. 
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Per la via de les “alternances” no veig que puguem trobar sortida a l’etimologia de Nei'lo"; mirem, 
doncs, si pot tractar-se d’un cas de dissimilació. Per a l’amazic, la dissimilació de nasals està ben 
constatada. Però no sembla que puguem inferir una llei que permeti predir-hi una dissimilació de nasals. 
En grec tampoc manquen exemples de dissimilació tant de la seqüència n — n  en l (navrnax > lavrnax 
‘cofre’)117 com de la seqüència l — l en n (*fal-falavw > pamfalavw ‘llambregar esbalaït’)118. En amazic 
podem dir que hi ha contextos que afavoreixen la dissimilació de líquides i nasals, però no hi ha lloc 
d’inferir-ne una llei dissimilatòria. Si tal dissimilació va donar-se, jo no vacil· lo gaire a pensar que fóra 
més aviat en grec que no pas en amazic, car, en amazic, lilu (>ilel) s’integra en una família de mots que ha 
donat lloc, entre d’altres, a un verb causatiu slil ‘esbandir’119, i en cap dels dialectes —ni de Tunísia, ni de 
Líbia, ni del Marroc, ni de Mauritània— que conserven el mot ilel es constata la dissimilació. En canvi, en 
grec, essent mot foraster i aïllat en el lexicó, és més fàcil que tingués lloc la dissimilació. Notem, a més a 
més, que, en grec, lilu fóra sentit com una forma reduplicada, i és sabut que en grec clàssic —de fet es 
tracta d’un fenomen ja indoeuropeu— la reduplicació, com a mecanisme morfològic, és operativa per a la 
constitució de temes verbals —sobretot del tema de perfet (p. ex. levloipa ‘tinc deixat’), si bé també hi ha 
presents reduplicats (del tipus divdwmi ‘dono’) i àdhuc futurs— i també es troba com a mecanisme 
expressiu (p. ex. lalevw ‘xerrar’, laivlay ‘huracà’). El fet que lilu no sigui una forma verbal reduplicada 
ni un mot expressiu va poder induir la dissimilació en Nei'lo", puix que, altrament, la seqüència l — l és 
inacceptable en grec. Malauradament a penes podem adduir altres manlleus de l’amazic al grec amb què 
puguem comparar aquest fenomen120. Sí que podem adduir, en canvi, un mot comú “mediterrani” —com 
passa tan sovint en la fitonímia— que es troba reflectit tant en grec com en amazic, així com en altres 
llengües mediterrànies121. Es tracta del grec leivrion ‘lliri’ 122 / amazic alili  ‘baladre, oleandre’ (nerium 
oleander)123, que també té ecos en el llatí līlium124 i potser en altres llengües125. L’exemple és significatiu, 
perquè és en grec, i no en amazic, on sembla haver actuat la dissimilació de líquides l — l, resolta en 
aquest cas en l — r. Creiem, doncs, que, amb tota probabilitat, la dissimilació de [lɪ:lu] en [n:los] tindria 
lloc en grec. El que caldria esbrinar és per què la dissimilació es va resoldre en n — l i no, per exemple, en 
r — l o l — r (com en el cas de leivrion). Se m’acuden dues explicacions, l’una de fonètica sintàctica de 
l’amazic antic, i l’altra de metacedeusi ja en grec. Comencem per la primera. En qualsevol sintagma 

 
125-126. En qualsevol cas, pensem que totes dues pronúncies, l’original i la dissimilada, són “berbers” —si més no en origen—, 
per molt que la forma N ¿l ´t sigui la usual en contrades avui dia arabitzades. 

117. Exemple pres de LEJEUNE 1972, p. 150. Cf. CHANTRAINE 1968-1980, s. u. lavrnax. 
118. LEJEUNE 1972, p. 150 i SCHWYZER 1968, p. 259. Cf. CHANTRAINE 1968-1980, pp. 854-855, s. u. pamfalavw. El mateix 

fenomen està documentat en llatí “vulgar”, atès que l’Appendix Probi diu cultellum, non cuntellum (‘coltell’). Vegeu LEUMANN 
1977, § 232, p. 231 i § 218, p. 215. 

119. Vegeu supra, § 6. 
120. A la llista de 10-12 mots libis que hem trobat a les fonts gregues no n’hi ha cap que ens subvingui per al que estem 

tractant aquí. 
121. Emprem la noció de “mediterrani” en un sentit merament geogràfic, sense implicar cap mena de filiació de les llengües 

—ni tan sols del substrat— que es parlen a banda i banda de la Mediterrània. 
122. CHANTRAINE el considera manllevat a una llengua de la Mediterrània oriental, sense més precisions (1968-1980, p. 629, 

s. u.) 
123. SCHUCHARDT (1918, pp. 26-27) va pensar que en amazic podia ser un manlleu del llatí, però podem descartar-ho pel fet 

que, en amazic, el mot es troba integrat en una fecunda família lèxica. Dec a M. Tilmatine la indicació d’altres fitònims 
pertanyents a la mateixa arrel en un lèxic botànic del s. XII, que no caldrà que reprodueixi aquí. Remeto directament a 
BUSTAMANTE-TILMATINE  1999, pp. 53-54 i TILMATINE  2002, pp. 472-473. 

124. ERNOUT i MEILLET remarquen, tot considerant-lo manlleu d’una llengua “mediterrània”, que “la présence de deux l est 
contraire à la dissimilation de l du latin” (1959, p. 358, s. u.) Notem que, en romànic, sí que hi ha actuat la dissimilació esperada.   

125. Per ventura, en hitita al· l ‘flor’. Vegeu E. MASSON 1967, pp. 58-59, on s’addueixen paral·lels d’altres llengües de 
l’entorn mediterrani. 
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nominal en què lilu fos complement del nom, caldria esperar la preposició de genitiu n. Sens dubte, és 
delicat fer sintaxi en un estadi de la llengua en què l’única documentació a l’abast són les inscripcions 
líbiques i els escassos mots citats en fonts gregues i llatines, principalment. Però justament la preposició 
de genitiu n, juntament amb la preposició comitativa d, es troba testimoniada en l’epigrafia líbica126. En 
amazic modern, expressions com ara “la vora / regió / país del mar”, serien —en els dialectes que 
conserven el mot ilel, és clar— tama n yilel ‘la vora del mar’, tamazirt / tamurt n yilel ‘el país / regió del 
mar’. Òbviament, no sabem com en deien, els libis antics de Cirenaica, de ‘vora’, ‘país’ i ‘regió’, però el 
que ens interessa és la construcció nom + preposició n + l∞ l u, i tant la preposició (a partir de les 
inscripcions líbiques) com el nom lilu (segons el lèxic d’Hesiqui) sí que ho coneixem. Per tant, amb 
omissió del nucli del sintagma nominal, tindríem (nom +) n l ∞l u ‘del mar / riu cabalós’127. La n i l són 
consonants homorgàniques, és a dir que tenen el mateix punt d’articulació, alveolar en aquest cas. El tret 
distintiu és la nasalitat de la n —a més de la lateralitat de la l—, que en la cadena fònica pot transferir la 
nasalitat a la consonant següent, per tant [nl~ ɪ:lu]. Si fóra massa suposar que en l’amazic de la Cirenaica 
del s. VII aC hi hagués un fenomen d’assimilació progressiva com el que es dóna avui dia en alguns 
parlars amazics128, no ho és tant pensar que hi actués, si més no, una propagació de la nasalitat, que 
podríem formalitzar de la següent manera: /l/→ [l~]/{n} ##_ . La mateixa cadena fònica, els amazics 
“l’entendrien” /n lilu/, mentre els seus veïns cireneus, ho “entendrien” /nne:lo/. D’aquesta manera, la 
fonètica sintàctica de l’amazic podria haver afavorit la dissimilació de la seqüència l — l (que no és viable 
en grec) i haver contribuït al fet que la dissimilació fos en el sentit n — l129. Sens dubte, la fonètica 
sintàctica de l’amazic, tal com coneixem sobretot per la toponímia, és suficient per a pensar en una 
dissimilació afavorida per una propagació de la nasalitat130. Però és ben possible que un fenomen de 

 
126. Per a exemples de n, vegeu CHABOT 1940, p. 1, línies 6-7. A la línia 7, el líbic NZLH és traduït per Chabot (a partir del 

text corresponent en púnic) al llatí com a ferri ‘de ferro’. PRASSE (1972, p. 158) ha mostrat que l’arrel √zl  ‘ferro’ té representants 
tant en el tuareg t aˆ uli  com en els dialectes septentrionals (uzzal). No em faré fort a defensar l’origen afroasiàtic de la preposició 
panamaziga n; però no podem preterir que totes les branques afroasiàtiques (egipci, amazic, txàdic i cuixític) coneixen la nota 
genitiui n amb l’excepció del semític. Ara, atès l’escàs valor fònic d’aquest morfema, hi ha raons per a dubtar que la nota genitiui 
n sigui, si més no en tots els casos, d’herència protoafroasiàtica.  

127. En amazic modern els noms que van després de preposició es troben en estat d’annexió. Però, antigament, sembla que 
els noms no portaven aglutinat el prefix d’estat; ni tan sols estem segurs que existís l’estat d’annexió. De fet, en canari no hi ha 
rastre de l’estat d’annexió. Així, hi trobem en acoran ‘del déu’ (nom en estat lliure), que es correspondria amb el taixelhit n 
ugurram  ‘del marabut’ (en estat d’annexió). Vegeu VYCICHL 2005, p. 98. 

128. El fenomen d’assimilació progressiva n+l > n+n  es dóna, per exemple, en el parlar amazic de l’oasi de Figuig (a l’est 
del Marroc), segons M. KOSSMANN (comunicació personal). El pas previ a l’assimilació total és la propagació de la nasalitat. Un 
exemple toponímic clar és el del nom d’una muntanya de l’Alt Atlas anomenada Adrar anfus (LAOUST 1942, p. 89, nº 278). Adrar 
és ‘muntanya’, mentre que anfus és la forma nasalitzada d’afus ‘mà’. El pas adrar n ufus > adrar anfus és clar, sobretot si tenim 
en compte que no es tracta pas d’un cas aïllat. Vegeu ibidem altres topònims que han sofert el mateix procés de nasalització: 
Anzig, forma nasalitzada de azig ‘crinera’ (p. 89, nº 280), Anfalku, forma nasalitzada de afalku ‘falguera’ (p. 97, nº 353), Anfilal, 
forma nasalitzada de afilal ‘santuari’ (al més sovint en femení tafilalt, p. 133, nº 570), Anzelfi, forma nasalitzada de azelfi, 
segurament un fitònim (p. 144, nº 619), etc. 

129. La toponímia oficial del nord d’Àfrica en va plena, de segmentacions errònies de topònims amazics quan són transcrits 
a la francesa, al més sovint, per conducte de l’àrab, i no directament de l’amazic. És molt freqüent que, en aquestes transcripcions 
bàrbares, la preposició de genitiu n sigui aglutinada al substantiu que fa de complement del nom. Per exemple, al vessant nord de 
l’Alt Atlas hi ha una vall anomenada Oued Nfiss, on oued és grafia afrancesada del mot àrab per a ‘vall’ (w ¿d) i el nom ifis 
(‘hiena’ en amazic) apareix amb la preposició genitiva aglutinada. 

130. El context amb preposició n és el més freqüent; però justament –n  és una terminació molt recurrent en amazic en 
morfemes diferents: (1) terminació de plural en els noms, tant masculins com femenins; (2) terminació de 3ª persona masculina 
del plural dels verbs; (3) terminació dels participis (amb què es construeixen les oracions de relatiu). Per tant, són molts els 
contextos, i no solament el de preposició n + nom, en què una propagació de la nasalitat com la que hem descrit es podia donar.  
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metacedeusi131 en grec hagi estat tant o més determinant en aquest sentit. En  grec,  la  seqüència  inviable 
l — l de *lei'lo" podria haver-se dissimilat en n — l i no en un altre sentit (l — n, l — r, etc.) pel fet que 
hauria estat incorporat a la família lèxica de nevw ‘nedar’, ‘escolar-se’, amb la qual és semànticament afí. 
Pel que fa a la formació, -lo- és un sufix d’herència indoeuropea en grec que, si bé ja no és productiu en 
època històrica, es conserva en nombrosos noms per a la derivació de noms deverbatius132. Analògicament 
a infinitud d’exemples (tant substantius com adjectius) com ara stu'lo" ‘columna’ (de stuvw ‘estar erigit’), 
fu'lon ‘raça, tribu’ (de fuvomai ‘néixer’), dalov" ‘torxa’ (de daivvw ‘encendre’), ei[dwlon ‘imatge’ (de 
ei\don ‘veure’), ai[qalo" ‘sutge’ (de ai[qw ‘cremar’), tuflov" ‘cec’ (de tuvfw ‘fer fum, enfosquir’) i tants 
d’altres133, el pas de *lei'lo" a nei'lo" s’ha pogut veure afavorit per l’associació a la família lèxica de nevw 
‘nedar’, ‘escolar-se’134. El verb nevw (de *nevÛw) és un mot grec bàsic, freqüent durant tota l’antiguitat i 
usual en tots els registres, i que ha donat lloc a una fecunda família lèxica135. En grec, -lo-, que en amazic 
forma part del lexema, pot ser analitzat com un sufix nominal136. No fóra, doncs, gens problemàtica una 
metacedeusi del nom del Nil a la família de nevw com a factor definidor de la dissimilació de *lei'lo" en 
nei'lo"137. Les dues explicacions de la dissimilació de l — l en n — l, per un fenomen de sandhi en amazic 
antic o per metacedeusi en grec, són possibles, i, si bé creiem que la segona va poder ser més decisiva, no 
excloem la primera com a coadjuvant. Notem que aquest és l’únic aspecte de l’etimologia Nei'lo" < l ∞ l u 
que pot suscitar algun dubte, en la mesura en què creiem haver resolt la resta de problemes formals 
(fonètics i morfològics), semàntics i contextuals.   

  
13. Hi ha alguna possibilitat que el mot sigui d’herència afroasiàtica tant en amazic com en egipci? 

 
Aquesta és una pregunta que no poden deixar de fer-se els lingüistes comparatistes. En lingüística 

afroasiàtica, la comparació es pot dir que ha donat —i encara en pot donar més— fruit en la morfologia, 
però amb el lèxic no s’han cobert encara les expectatives, sobretot per als qui s’emmirallen en l’exitós 
exemple de la lexicografia comparada indoeuropea. En realitat, si atenem a la cronologia, no podria ser 
altrament. És natural que la renovació lèxica en l’àmbit afroasiàtic hagi estat molt més profunda que en 
l’àmbit indoeuropeu, encara que només sigui perquè per al protoafroasiàtic ens hem de remuntar cosa de 
deu mil anys, mentre que per al protoindoeuropeu la datació no va més enllà del V o IV mil· leni aC138. 

 
131. Entenem per metacedeusi la incorporació d’un mot a una família lèxica amb la qual no té cap lligam etimològic però sí 

algun sema en comú pel fet que el mot en qüestió apareix aïllat en el lexicó de la llengua —tant si és un manlleu com un mot 
genuí que ha evolucionat fonèticament fins a desvincular-se de la seva família lèxica d’origen—. Vegeu COROMINES 1993, s. u., 
amb definició i exemples en català.  

132. CHANTRAINE 1933, §§ 186-202, pp. 237-256. En altres branques indoeuropees (en eslau, en armeni, en tocari), el sufix 
–lo– s’ha mantingut a ple rendiment.   

133. Vegeu-ne molts més exemples ibidem. 
134. No té res d’excepcional que un manlleu d’una llengua on –lo– forma part del lexema sigui adaptat al grec com un mot 

derivat mitjançant el sufix –lo–. Podríem esmentar els exemples de dou'lo" ‘esclau’ —potser manllevat del cari o del lidi 
(CHANTRAINE 1968-1980, s. u.)—, a[ggelo" ‘missatger’ (idem, s. u.) i a[mpelo" ‘vinya’  (idem, s. u.), entre d’altres. 

135. El significat bàsic de ‘escolar-se’ es retroba, en l’àmbit indoeuropeu, en el sànscrit snauti ‘escolar-se, fer escolar’ 
(CHANTRAINE 1968-1980, s. u. nevw). Vegeu ibidem els molts derivats d’aquest verb bàsic. No és clara la relació etimològica amb 
navw ‘escolar-se’  (CHANTRAINE 1968-1980, s. u. navw), malgrat l’afinitat formal i semàntica. No es pot excloure tampoc un cert 
influx de la família lèxica de navw en la metacedeusi del nom del Nil.   

136. Com que el sufix –lo- ja no és productiu en època històrica, no podem pensar en cap noció semàntica per a tal 
pseudoderivació. D’altra banda, encara que –lo- es retrobi en certes nocions semàntiques (vocabulari religiós, malalties, parts del 
cos, noms d’instrument, noms de matèria, termes tècnics), no sembla que tingués una semàntica gaire definida. Vegeu 
CHANTRAINE 1933, §§ 186-202, pp. 237-256. 

137. La dissimilació de la seqüència l — l és panhel·lènica; no cal atribuir-la a cap tret peculiar del grec cireneu.  
138. Òbviament les cronologies són encara objecte de discussió i cal pendre-les en un sentit molt aproximatiu. 



CARLES MÚRCIA 

 286

Orel-Stolbova reconstrueixen una arrel “protoafroasiàtica” *lil- “water; be wet” només en base a l’amazic 
i al beja (llengua cuixítica)139 i l’expliquen com una “reduplicació” de *lay- “water; pour”. Amb la sola 
“correspondència” del beja —ni tan sols s’addueixen formes paral·leles en la resta de branques 
cuixítiques!— de lil– “be wet”140, pensem que estem mancats de fonament comparatiu sòlid, sobretot si 
tenim en compte que amb una base fònica tan migrada i, sobretot, mancada de consonants “fortes” 
(oclusives, fricatives), augmenten les possibilitats de coincidència. La formació d’un lexema mitjançant la 
reduplicació d’una líquida per a expressar una noció de “liquiditat” és tan banal que no costaria gaire 
adduir exemples de llengües altres que afroasiàtiques. I, a més a més, recórrer al protoafroasiàtic per a la 
reconstrucció d’un lexema en alguna llengua cuixítica o txàdica, encara es podria justificar, però, per a 
l’egipci, ininterrompudament documentat d’ençà del 3000 aC i amb una lexicografia vastíssima! No és 
impossible que mots de l’egipci antic s’hagin perdut sense haver estat documentats... però, justament un 
mot de significació tan bàsica i alhora tan usual com per a ser manllevat per altres llengües! Sense rebutjar 
la possibilitat que el mot sigui una pervivència afroasiàtica tant en amazic com en egipci, el cas és que, ara 
com ara, ni afroasiatistes ni egiptòlegs han aportat cap correspondència egípcia convincent. 
 
14. Conclusions: 
 
(1) Mitjançant la comparació interdialectal amaziga arribem a la reconstrucció d’un nom protoamazic 

* l ∞l - ¡ o *l ∞l - Œw/* l ∞l -« w, que ha evolucionat seguint les següents etapes: (1) prefixació del morfema 
d’estat: *a-l ∞l - ¡; (2) metafonia de la vocal del prefix per influx de la vocal radical: *i -l ∞l (- ¡); (3) 
afebliment de la vocal radical, més o menys acusat segons els dialectes amazics contemporanis:        
(a) amb abreujament de la vocal radical i conservació del timbre: ilil  a Matmata (Tunísia); (b) amb 
schwa : ilel  a Zuara i Nefussa (Líbia), Jerba i Sened (Tunísia); (c) amb reducció a zero de la vocal 
radical i consegüent geminació o tensió de l : ill  en taixelhit (sud del Marroc) i  en zenaga (sud de 
Mauritània). La presència d’una *- ¡ o *-Vw originària és segura, gràcies al testimoni del plural zenaga 
Êl l ´n, dialecte en què sabem que el plural en -´n es correspon, en altres dialectes, a -awn o –iwn. Tot 
els processos referits són nets en fonètica històrica amaziga. Pel que fa a l’arrel d’origen, l∞l Vw no està 
relacionat ni amb √lßɁ ‘plorar’ ni amb √lɁ (lɁ) ‘néixer’. La vinculació amb √lwɁ ‘ésser vast’ i √lwh 
‘ésser moll per la humitat’ és possible, però no queda clar el procés de formació. 

(2) La semàntica del mot és força làbil. Creiem que *l∞lVw denotava bàsicament ‘curs d’aigua cabalós’, 
‘gran superfície aqüífera’, i que segurament no era la designació genèrica de ‘aigua’ —que és la que 
dóna Hesiqui—, per a la qual aman és panamaziga i de soca afroasiàtica. És a partir d’aquest significat 
originari bàsic que el mot ha estat aplicat adés a un ‘riu cabalós’ (per exemple, el riu Senegal i també 
diversos hidrònims de Tunísia), adés a ‘mar’ (p. ex. la Mediterrània i l’oceà Atlàntic), i fins i tot té 
aplicacions més especialitzades, com ara ‘parcel·la de terra’ (< ‘terra de regadiu’). El sentit bàsic de 
‘gran superfície aqüífera’ es pot observar encara en algun parlar, si més no és el cas de l’Alt Atlas 
oriental. També a partir del sentit bàsic esmentat es pot entendre el verb (i)lil  ‘ésser esbandit’ (amb un 
causatiu slil ‘esbandir’), pròpiament ‘ésser sotmès a aigua en circulació’. 

(3) Podem resseguir amb garanties, fins a cert punt, les fonts de la glossa lilu: to; u{dwr. Livbue" a través 
de la lexicografia d’ençà d’Hesiqui d’Alexandria (s. VI dC) < Diogenià d’Heraclea de Pont (s. II dC) 
< Pàmfil d’Alexandria (s. I dC); però, a partir de Pàmfil, el rastre de lilu es complica. Pensem que 
Apol·lodor de Cirene, per la procedència, és, de les fonts de Pàmfil, la més versemblant per a la 

 
139. OREL-STOLBOVA 1995, p. 363. Els autors, erròniament, atribueixen la glossa lilu a Heròdot, en lloc d’Hesiqui. 
140. Per cert, ja adduïda per VYCICHL (1957, p. 281). 
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col·lecció d’un mot d’origen libi. Però no se’n coneix amb seguretat la datació; creiem, amb moltes 
reserves, que podria ser d’època alexandrina (de vers el s. III o II aC?). 

(4) Històricament, la primera ocurrència en grec de Nei'lo" (vers la segona meitat del s. VII aC), que 
desplaça la designació tradicional del nom del Nil en grec, Ai[gupto", coincideix amb la fundació del 
més important centre de l’hel·lenitat al nord d’Àfrica, Cirene, el 631 aC, situat en la regió del nord 
d’Àfrica més propera a Grècia. Com que de la Cirenaica tenim constància de contactes lingüístics 
entre grecs i libis, és del tot versemblant que els grecs rebessin dels libis el nou hidrònim del riu 
d’Egipte. Amb això, no descartem Nàucratis, ciutat de fundació grega al delta del Nil envoltada de 
poblacions amazigòfones, però les condicions dels contactes lingüístics entre libis i grecs estan molt 
més ben determinades a la Cirenaica que al delta del Nil. Per això, crec que la Cirenaica —sense 
descartar la regió limítrof de la Marmàrica— és el candidat ideal per a un manlleu amazic > grec. 

(5) El nom amazic per a ‘mar’, ‘gran superfície aqüífera’, ‘curs d’aigua cabalós’, ‘riu gran’, que podia ser 
aplicat pels libis de Cirenaica al Nil, va poder ser adaptat al grec per mitjà dels següents procediments: 
(1) adaptació fonemàtica de la vocal radical /∞/ amaziga ([i:, ɪ:, e:]) a /Ù/ en grec ([e:, ɪ:]); (2) 
adaptació de la terminació –u del mot amazic a la declinació temàtica  grega (-o-), la més rendible i 
alhora la usual en els manlleus, sobretot tenint en compte tant la proximitat tímbrica (en protoamazic 
no hi ha cap fonema entre /i/ i /u/) com el fet que ‘riu’ és masculí també en grec (potamov"); (3) 
dissimilació de la seqüència l — l en grec (que no és viable, fora de les reduplicacions verbals i com a 
mecanisme expressiu) en n — l (*lei'lo" > nei'lo"), afavorida per una metacedeusi a la família lèxica 
de nevw ‘nedar’, ‘escolar-se’; -lo-, que forma part del lexema en amazic, fóra reinterpretat en la llengua 
manllevadora com a sufix de derivació —ben representat en grec antic però improductiu ja en època 
històrica— deverbativa a partir de nevw i la seva família. Pensem que també hi pot haver incidit algun 
fenomen de sandhi de l’amazic antic, concretament la propagació de la nasalitat de la preposició n + 
lilu en el context /l/→ [l �]/{n} ##_ ; justament la toponímia nord-africana d’origen amazic ens ofereix 
exemples a balquena d’aquest fenomen. No sabríem dirimir quin dels dos fenòmens —la metacedeusi 
en grec o la propagació de la nasalitat en amazic antic— ha estat més determinant en el pas de 
l’amazic l ∞l - ¡ [li:lu] al grec Nei'lo" /ne:los/ ([ne:los] o [nɪ:los]). El que sembla clar és que 
l’origen amazic del nom grec del Nil no és pas problemàtic des del punt de vista formal.  

(6) La possibilitat que en egipci hi hagués alguna forma corresponent, d’herència afroasiàtica, a l’amaziga 
* l ∞l ( V) w, roman una mera hipòtesi, que, encara que no és rebutjable, tampoc explicaria el perquè del 
canvi de designació en grec a la darreria del s. VII aC. 
 
En definitiva, veiem l’etimologia líbia del nom grec del Nil com una proposta digna de consideració, 

sobretot si tenim en compte que ni pel cantó egipci ni pel semític no n’ha estat proposada cap que satisfaci 
alhora tots els requisits: els formals (d’adaptació fonològica i morfològica), els semàntics i els contextuals 
(les condicions geogràfiques i històriques d’un tal manlleu). 
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