BANYUL

(1327), ^ Baguais (1327), = Bagnoli* (S. xv), = Bawls (1501),
(1538), — Baiolis (1546), — Bajolis (1546), = per acabar escrivint-se
Això originà el desplaçament del nom de Bànyols =s Banyos
cap a
posant aqueit darrer nom en un tris d'anullació total; i
créant, a la vegada, un topònim nou, el de Bajolî,
Com a reforçament de tot el que die vull recordar unes paraules de
Erwin Raiss («Time Charts of Historical Cartography», a Imago Mundi,
Amsterdam 1964, p. 16): «/a confecció d'un tnapâ ês un procès complex;

Bànyols
= Banjols
Bajoli.
Binicous,

un mapa ha d'êsser traçai, nvisat, dibuixat, gravât, imprès i éditât, i tot
aquest procès mai ês realitzat per una sola persona».

Vull deìxar això ben
dar, perquè baldament alguns cartègrafs citats: Bertran, Ripoll, Salvat, Rossel! i Olives, siguin nostres, els seus ajudants, collaboradors i deixebles podrien no ésser-ho, i és ben sabut que un mateix nom pronunciai o escrit
per un català, un castelli, un italià, un francès o un anglès, pot donar versions ben diferents.

BANYUL, es

(CiutadeUa, Men. 5, g-9)

A Menorca hi ha dues alqueries d'aquest mateix nom: una al districte
de Favlritx (Mad, 8, e-2), i la d'aquesta cldula, al districte d'Artrutx.
En aquest darrer, 1'informant de Coromines li va dir es Banyul, en singular, si y altres fonts d'informadd deien Banyuls, en plural,
Nom mosskab provinent del mot llatf B A L N E O L U M amb la tetminacid
- O L U M convertida, normalment, en *ul en dialecte mosskab.
El canvi de la o en u d'aquests topbnims no guardan cap relacid amb
el metaf6nic que ha afectat al nom de la poblacid del Rosselld, Banyuls.
Mascard ho documenta aixi: «citat l'any 1288 en la forma Albayul,
El 1290 surt rahal Albanyul. L'any 1388 surt Rafal Banyul. A 1'Arxiu
de la Corona d'Aragd hi ha un document de l'any 1345 que tracta de la
venda a un tal Dalmau, de la Cort reial, de les alqueries de Banyuls i Santa
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