
BOL-

Bojador, cap V. Boixadors Boja, Mas del i Bu I -°âbis o Bu l-cAbbâs > vg. "Ábbes (GGAlg. i 
Bojo, V. BOGI- Hess) (cf. Massalavés, art. infra) i Bu -I -Habbi 

Bojons, V. Bujons (GGAlg., i arrel hbb molt productiva a Aràbia, Hess); 
o àdhuc en una variant de lahyant 'barbut' (RMa, 

' PAlc, 115*9) en el Nedjd El-Labàuï. 
El BOL 5) Bolbaite, poblé xurro, p. jud. Énguera, pron. bol-

báit en valencia (Castellò de la Ribera xxxi, 123.15; 
(bçl), nom d'una de les platges (xxxv, 130.10) de Sumacàrcer xxxi, 143.13, 157), gentilici bolbaitinos 

Calp (i pda., a continuado), on els pescadors tiren llurs (a Sumacàrcer, 144.11); amb bona descripció de Ca-
xarxes {boi, DECat il, 56b). io vanilles (n, 31), i més dades en SSiv. No es troba ad-

missible l'etimologia d'Asin Abu •l-bait, que no pot 
La Boia, Boia (Solan-), V. La Vola ser fonèticament perqué sonava beit en vulgar, i tam-

poc el significai 'el de la casa' o 'pare de la casa' és 
gens versemblant; un poc més convincent, si de cas, 

BOLr 15 seria Bâyit (GGAlg), almenys pel sentit, que seria 'el 
qui pernocta a casa'. Però valdria més partir de 'Abu 

Sèrie de NLL del Migjorn, tots els quais, més o •/ baitâr paraHel al nom del célebre botànic lbn al-
menys segurament, vénen de l'àrab (A)bú + al- (arti- Baitâr, d'on el cast, albéitar: com en aquest, amb la re-
cle ) + X. culada normal de l'accent; car davant el t emfàtic el 

1) Bolanyo, Casa de te. St. Joan de l'Énova.20 diftong ai es podia conservar sense tancar-se en ei: 
Sens dubte origen comú amb els noms de pobles cas- llavors -bâiter réduit a -baite, tal com en val. es pro-
tellans Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), Bolaños nuncia cànte en lloc de cànter. 
de Campos (prop de Medina de R. Seco, prov. Valla- 6) Bolcacim te. Vali de Gallinera, vuit cases de mo-
dolid) i Bolaños repetit com a nom de «caseríos» a les riscos en el S. xvi i després despoblat (SSiv. 154): de 
prov. d'Almeria, Cadis, Canaries. Probablement de Bu2} Bu l-Qâsim (com en Beni-càssim etc.). 
•l-°Annûz, en vulgar accentuai cânnuz, pròpiament 'el 
del cabrer', de l'arrel pan-aràbiga °anz 'cabra, boc' 7) Bolinxes, nom val, pron. bolinees, sobretot NP, 
(RMa 309, PAlc 132&24 ss.); els cAnûz són els mem- i en NLL menors: a) Olivar de B., una de les petites 
bres de la gran tribu dels cAnizî o °Anìze del N. d'Arà- enclaves pertanyents a Xàtiva, prop de La Foia: de la 
bia i el desert de Siria (Hess, p. 10; i altres NPP,30 banda de Canals i Vallès (IGC, confirmât en els llocs); 
p. 41); cAnnûz és també NP a Algèria; cf., encara, b) Muntanya de B. te Algar de Palància (xxx, 39.25). 
cunûz plural de °anzî «cabrón castrado», a Granada c) Molt estès com a cognom: en tinc nota directa d'Al-
(PAlc. 132&29). gar, Manuel, Llanera de Ranes, la Pobla Llarga i Mo-

2) El Bolart, pda. de la Torre les Maçanes, i La Boia- nòver. Més rarament singular, sens dubte extret se-
riña, pda. en l'immédiat te. de Xixona (xxxv, 73.15,35 cundàriament del plural, d) Bolinxa pda. te. Morella 
83.6). Pot ser: a) Abu l-°Alî, amb una dissimilació com (dena de La Roca xxvn, 169.4); e) Casa boliyce te. 
la de Massalari < Manzàl-cÂïf, suposant que la forma Pinós de Monòver (xxxvi, 72.24). 
de Xixona sigui dérivât secundari, format en català, De l'àrab (A)bu •l-àngàs 'el de les bruticies' 'padri 
sobre el masculi Bolart de La Torre, b) Si no, es podria d'impureses'. És un mot plural: nags «sale, impropre, 
partir del NP algerià Bu •l cainin, amb una dissimila-40 souillé», plural 'angàs; RMa registra el verb nagas 
ció diferent: nom que em sembla format amb un plu- «sordidare» i el substantiu nagâsa «sordes», amb nom 
ral àr. vg. de °ain 'font'; significant llavors 'el (lloc) d'acció nagas, plural 'angas-, PAlc: «suzidad: negeça, 
de les deus'. plural negeç. També a Algèria s'ha convertit en NP, 

3a) Es Bolatar eiv., pda. de St. Llorenç de Balàfia aglutinant-hi l'article: Landjâs (notario francesa, però 
(xxxix, 80.14). De Abu •l-°Attar 'el de l'adroguer o 45 en lletres àr.: al-angàs). I en l'àrab de Sicilia es va pro-
perfumista', del mot pan-aràbic cattâr, de citr «aroma», duir la mateixa sintesi antroponimica que en el de Va-
nicattar «redolere» (RMa 144û3, 502). lència, car allí es troba el NP Bu l-n-gâs (en lletra àr.) 

3b) Com que en els mots amb la síHaba penúlti- i en lletres gregues BouXrjvr^àç (S. J . Cusa, Diplomi 
ma tancada, els parlars aràbics vulgars solen retrotrau- Greci ed Arabi di Sicilia, Pal. 1868, 590). Com que en 
re l'accent, d'una tal pron. °Áttar del mateix mot, pot 50 baix grec la r¡ es pronuncia i, el so d'això és bulindzás. 
venir el nom del Racó de Boiata te. de Sagra (xxxiv, Ara bé és sabut que el vulgar valencia retrotreia l'ac-
130.15); i el de la Font i riuet de Boiata (Cavanilles cent quan la sillaba penúltima era tancada: dones, 
II, 20). Ço que tindria l'avantatge de recolzar en l'e- bulinges, car la a llarga sonava e. L'únic detall anomal, 
timologia des Bolatar (3a). Per al de Sagra també es ben petit, és que aquest nom es pronuncia pertot amb 
pot pensar en els NPP Hattal (Hess, 52, GGAlg.), o 55 ¿ sorda: així ho tinc notât d'oïda directa a Morella, a 
al-cAtì, -ìya Torgullós, -osa' (Hess); i àdhuc en un Manuel, a Llanera, Pobla Llarga, Monòver i Pinós, 
représentant mossàrab de POPULËTA 'pollancreda', per llocs on es distingeix g de c; potser hi hagué alguna 
bé que aquest ja em sembla forçat i rebuscat. contaminació com la de xinxa, o el familiar botxinxe, 

4) Bolavi (pron. bolávi) pda. de Ginestar d'Ebre. o la dels NPP algerians Insari, Lisâni, o la copiosa fa-
Diversos candidats, tots més o menys versemblants : 60 milia berberoide de Hans, H ansa, H ansi (GGAlg.). 


