
BAULENES 

BAULENES, es (Porreres, Mail. 34, g-6) 

El Mapa Despuig posa Esbaulenes. Ara bé, quan Coromines va fer l'en-
questa els seus dos informants varen dir clarament es Ballenê i només des-
prés que el batle i el mestre d'escola del poblé, parlant d'aquesta alque-
ría, pronunciassin es Baulênes, també ho digueren aixi els informants quan 
repetiren el nom. La forma Baulenes és en tôt cas antiquíssima, perqué cons-
ta en un document de 1351 (BFO, i, 196) i en un altre de l'any 1578 
(GM-RRV, 197) ve escrit Ses Baulenes. Coromines creia haver-ho sentit a 
dir també ses Baulenes, alguna vegada, perô no ais seus informadors. Si 
reaiment la variant Bal-lenes és antiga aixô faria pensar en els casos com 
baula < baila < balda o bé caulera < callera < caldera; ses Arnaules < Ar-
nalles < Amoldes, possessió de Llucmajor. Llavors consideraríem que el du-
plicat ballenes/baulenes és paraHel a baula/baila i aixô ens induiria a supo-
sar que la forma originaria fos batí- (o bald-). Un cas semblant seria el de 
son Bauló, nom que (segons GM-RRV, Lloret, 75) des del segle xvi porta 
l'antiga alquería de Manresa, a Llorito, el qual seria probablement forma 
evolucionada de Bailó, i tot plegat provindria de Baldó. Baulenes ja consta 
a Porreres com a llinatge L'any 1451 (QUADRADO, For. y Ci., 346), perô 
aixô no ens ensenya si aqueixa familia donà o prengué nom de la seva pos-
sessió, per més que s'hagi acabat per anteposar-li Son a causa del coneixe-
ment secular d'aqueixa propietat. 

Ara bé, hi ha mots com baldar, que ve de Par. batí, i per tant seria na-
tural sospitar que també aquí tinguéssim un arabisme que comencés amb 
batí-. Ara bé, si aquest nom fos d'origen aràbic s'obririen bastantes possi-
bilitats. A) que tot el nom sencer sigui un mot aràbic. B) que tingui una 
terminació afegida -enes, i llavors l'etimologia de s'Alcadena d'Alcalatén i 
d'altres, ens faria pensar en la terminació de dual. 

A) Hi ha una semblança colpidora amb el nom d'un marisc, batlinus, 
-nüs, que Boqtor i el Mohit identifiquen 'clou de mer (coquillage), morpions 
de mer' (mot manllevat del gr. TEXXÎVT), que a Egipte s'hauria alterat ante-
posant-li l'article copte: DOZY, Suppl., i, 9 6 ) . Es tracta d'un moHusc mari. 
Perqué aquesta etimología pogués ser certa s'hauria de suposar que els sar-
ra'íns balears havien aplicat aquest nom a alguna mena de caragol. 

Ba) Batí- la paraula tan coneguda a la qual ja ens hem referit, té molts 
significáis en àrab, tots ells entorn de la idea d'inútil, un d'ells, documen-
tât per Dozy en l'àrab de Sicilia, o sigui del segle xi o xn, está usât en el 
sentit de «terra non laborabilis» o sigui, un ermot (DOZY, Suppl., i, 96): 
al-batlain 'els dos ermots'. 

Bb) Consta que avui en el nord d'Àfrica, sembla que concretament a 
l'Algèria, el mateix mot batí- designa l'agró (héron) (DOZY, Suppl., i, 95b 
llí.), al-batlain significaría 'els dos agrons'. 




