
BELLVER 

possibilitat remota que sigui romànic de data mossàrab; pero totes les apa-
rences son que es un nom propi traslladat deis toponims Bellver, del Prin-
cipat; aquests antigament eren Bell veer (BELLUM VIDERE). Hem de suposar, 
dones, que també a Mallorca hi va haver forma en hiatus bellveer\ ara bé, 
el fet es que tots els informants de Coromines pronunciaren tres vegades 
consécutives bélvê. Es tractaria, dones, d'un deis extraordinaris casos de 
reculada de l'accent, quan existeix un hiatus en el mateix mot; hi ha, pero, 
el fet que aquest fenomen es repeteix bastant quan el hiatus es trobava 
abans de l'accent i rep després l'accent (Casanoves > Cànoves), en canvi no 
és lôgic que tenint el hiatus l'accent, la reculada l'aparti del hiatus i el faci 
passar a la síHaba inicial, que és el que ha d'haver passat aquí. Coromines 
té aquesta pronúncia de tres informants diferents. De tota manera es conei-
xen uns poquíssims casos del fenomen en aqüestes mateixes condicions, 
SANCTUS MAURITIUS > Sant Moríi > Sant Mori (l'important poble de l'Em-
pordà); MURÏCÏNUM > Murée(n) > Múree > Mura (poble entre Terrassa 
i Manresa); SPONSALICIUM > espoalti{n) > espolîi > es poli (pagament per 
les esposalles, la famosa firma d'espoli forçada), sense parlar à'homèi < ho-
me'û HOMICIDIUM, on el hiatus hi fou de tots dos costats 

BERBATX (es Mercadal, Men. 3, i-3) i BERBATXt 

Probablement mossàrab. Aparentment del 11. BARBAS, près en el sentit 
de 'paratge d'aspecte hirsut' o bé 'herbós, embardissat'; o forma arabitzada 
de BARBÂRAS ( > bravas) 'llocs salvatges', etc. Convé, però, tenir molt en 
compte que no lluny d'aquesta «estància», hi ha un «lloc», dins el mateix 
terme, anomenat Barbatxî, recollit per Mascaró (3, h-2) i Coromines (1964) 
en llurs enquestes. 

A un i altre els trobam una colpidora semblança amb uns noms de 
persona moros d'Algèria Ber basì especialment, també Berbts i Berbûsa 
(Gouv. Gen. Aîg.), però no poden ser aràbics, car no hi ha hagut una arrel 
àrab brbs, ni tais NPP en el Nedjd (Hess), ni s'hi adiria l'estructura; tam-
poc no sembla que siguin berebers, almenys no sembla haver-hi tais topò-
nims en aquells països; si no és un Berbessa, escadusser, no lluny a l'Est 
d'Alger, cantó de Kolea, amb el tipie -essa bereber, però per aquí no ex-
plicariem la tx ni la s (ni les vocals, i és lloc insignificant). Coromines s'in-
clina a creure que tanmateix els noms menorquins són reliquies mossàrabs, 
i que l'aspecte romànic de tot plegat invita a creure que són els d'Algèria 
els manllevats, sigui modernament (és sabuda la gran quantitat de menor-
quins i valencians establits i arrelats a Algèria en el segle passat), sigui més 
aviat com a deixa deis moriscos nostres que hi férem emigrar entorn 
del 1600. 




