
BANYUL 

Creu.21 I en un altre doc. del mateix Arxiu, de l'any 1363, s'aHudeix a la 
prohibido de travessar la propietat que Gil de Lesa, escuder de la cambra 
reial, té al Hoc de Banyuls».22 

BARBATX, veg. Berbatx 

BASTQRA, sa 

Cim de muntanya eivissenca, que no podem identificar precisament, i 
ens limitem a assenyalar com a nom curios. No en tenim altra noticia que 
per una historia folklórica recollida per Joan Castellò (Rondalles Eiv., 48): 
«Casi en es cimai de tot de Sa Bastora, que és sa punta més mala de pujar, 
tenia es gegant sa lloriguera dins una cova». Ens semblaría que es tracta 
de sa Bes torra, en el cim del gegantesc Vedrà, on es troba la ruina d'una 
fortificado, batejada amb aquest conegut mot català (derivat de torre amb 
prefix bes-), si no fos que és ben xocant que a En Castello se li hagi esca-
pat la inexactitud gràfica de -r- per -rr-. Això fa que Coromines no gosi des-
cartar del tot, si ens parlen d'una muntanya dins l'illa, que es tracti d'un 
nom CULMINA PASTORÍA 'cims de pasturatge, serrats de pastura' (adj. pas-
torius del verb pasci), amb la P- arabitzada 

BAUÇ, Talaia des (Santanyi, Mall. 44, a-12) 

Es tracta d'un recinte megalitic, amb muralles per la part accessible de 
terra, i per penya-segats inaccessibles per la part de la mar, del mateix tipus 
que els del castellet de s'Almunia (Santanyi) (on n'hi ha dos), i el de sa 
Ferradura (Manacor), aixi com emparentat tipolôgicament amb els reductes 
menorquins del castellet de Macarella (Ciutadella), castellet de Cales Coves 
(Alaior), castellot de Forma (Mao), castellet de Cala Morell (Ciutadella), i 
Cap de ses Petiyes (Alaior). És clar que el nom deu venir-li d'aquells bal-
ços o penya-segats. 

21. Reg. 1409, f. 177v. 
22. Reg. 1422, f. 73v. 




