
BANYOS 

BÀNYOLS (Alaro, Mail. 18, a-3) 

Alqueria documentada per Rossellô Vaquer12 l'any 1242. Jaume d'Ole-
sa i d'Espanya13 la cita de l'any 1281; i P. Cateura14 en el segle xiv. Sem-
bla que hi va haver una mesquita. 

Que és mossarabisme és evident, perô cal prevenir-se contra una iden-
tificacio massa compléta amb Banyuls de Menorca i del Rossello. El present 
és més probable que vengui del primitiu BALNEOS i no del diminutiu. BAL-
NEOS dévia donar Banyos en mossàrab, i la l séria el so d'una lletra parasita 
afegida pels catalans, fenomen que es produeix molt sovint en els noms mos-
sàrabs, com ara en el nom de Serra de Pàndols, que ve del llati PANDOS en 
el sentit de cims bonyarruts; bàndol en lloc de bando. Aquest afegit no s'ha 
produit en el nom de Banyos de Sant Joan (Campos, 42, c-4), cas que es 
confirmés que es tracti d'un mossarabisme i no un castellanisme recent. 

BANYOS, Cap de (Ciutadella, Men. 1, i-1) 

La forma mossàrab seria Banyos de BALNEOS 'banys'. 
Després seria forma antiga Bànyols (cf. el que s'ha dit del d'Alaró). 
Accident geografie de la costa occidental de l'illa de Menorca, conegut 

també amb el nom de Cap de Binicous, però aquest nom avui està en re-
gressió, arraconat pel de Banyos {Bànyols). 

En el Llibre Vermeil (Arxiu Historie Municipal de Ciutadella), trobam 
que a Bànyols hi havia uns pasturatges. Antoni Ramis (1829, iv, 29), re-
gistra un «Viñedo de Bànyols» per la part d'aquest cap, i el documenta en 
el S. xvi. L'Arxiduc Lluis Salvador (Die Balearen, n , 403) cita la Cala des 
Racó del Cap de Banyos. Florenci Sastre {La Ciutadella de Menorca en el 
tránsito...) cita la possessió de Bànyols (p. 40), la vinya de Bànyols (p. 16), 
«a la part de Bànyols» (p. 17). Dona la impressió que era un lloc important. 

Amb referèneia a aquest topònim ja vaig arriscar-me a exposar una atre-
vida hipótesi de treball16 que ara afinaré millor. 

A la costa occidental de Menorca hi ha tres caps importants: Nati, an-
tigament d'en Nate o Nati al nord, el de Bajolí al centre i el á'Artrutx al 
sud. El Cap de Banyos, de menor entitat, però no gaire, està un poc al sud 
del de Bajolí, on des d'antic s'anomena també Cap de Binicous. 
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