ALBOCASSER

celtica VERCARIA, no és gens inversemblant que a Menorca ja vengui de
temps mossarabs. Llavors s'Alblegall podría sortir d'al-berqai(r).
D'ésser així, el signi:ficatd'Alblegall seria la barquera. En tot cas no
seria llegítim posar-hi obstacle a causa de la falta de a final: sigui per un
neutre originari -ARIUM o per un nom coHectiu arabic en -air extret del nom
d'unitat en -AIRA.
A l'ACA 21 trobam un Balagayi BalagayJusanu, Mall., a. 1247. Mallol 22
el documenta l'any 1405 i escriu Sesbalagay.Antoni Ramis·23 diu que les
formes més antigues són Aubalagay,Albalagayi Balagayi el doc. l'any 1455.
En el segle xvm 24 ho trobam escrit Alblegay i Albalagay. Hernández
Sanz24 ª cita el camí de s'Aublegay.
Avui, el poble pronuncia Sublegai.

ALBOCASSER (Manacor, Mall. 36, b-8)
ldentic al més important Albocasser, vila del Maestrat, no pas de Castelló. L'etimologia és probablement arabiga, pero el mot termina en -r; Coromines no té constancia que hi hagi cap nom de persona Qa#y (Asín), probablement hi ha confusió amb Qásim del qual ve Benicassimi que és nom
ben conegut;25 pero en cap cas pot explicar la -r d' Albocasser. És versemblant que sigui nom d'origen arabic i que contingui l'arab Abu, que primitivament significava pare, pero que també ha funcionat com a mer exponent gramatical. El més versemblant és que els dos noms vinguin d'Ab~'lQa!r, que pot significar 'el de l'alcasser', 'el poble de l'alcasser'.
Ramon Rosselló26 doc. l'any 1242 i diu que abans s'anomenava Beniboxarra. Poveda 27 registra alq. Albocasse l'any 1246.
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