
BOSCANA 

giies romàniques, de les germaniques i no està descartat que també en pro-
vengui del grec boskê 'pasturatge'. 

Seria un nom, doncs, referent a la vegetació, un dels poc nombrosos 
noms d'origen pre-romà indoeuropeu. Apleguem els de zona mossàrab. Cf. 
Beca. El sufix seria -ANA O qui sap si un germà pre-romà del 11. -AGÏNEM. En 
el Pais Valencia hi ha Busca. Potser hi ha alguna relació amb Buscarita 
(Montserrat d'Alcalà), els Buscarrons (Cabanes de l'Are), Buscano (Borriol), 
el Buixcarró, la formidable muntanya del terme de Barxeta. Cf. també el 
mot pre-romà flumaira = it. fiumana (DECat), del qual queda una deixa 
solta en la Flamaire de la bocana del port d'Andratx. 

Com a prova indiciària que la paraula catalana bosc tenia resposta mos-
sàrab qui sap si podem adduir aquests; almenys el nom el Bosco en el ter-
me de Vilafermosa, Alt Millars: el timbre de la vocal no coincideix sempre 
amb el del mot català (oït bósko Coromines 1961, però bçsko 1935, a Sant 
Joan de Penyagolosa), però no significa res donat el vocalisme del parlar de 
la localitat, ja castellà si bé fronterer del nostre Maestrat). La A- del Rep. 
pot compendre's com deguda a ocasional influència del vulgarisme morisc 
Btf- en Hoc dels noms en Abu-. No cal dir que és impossible el lligam amb 
«Abu-Hescham» suposat per aigu, puix que això és Hisem, amb s mal es-
crit, i no pas sk. Reservam l'opinió sobre el valor orientador que pugui te-
nir un nom de persona Buschana que llegim en un doc. barcelonès de 1170 
(Cari, de St. Cugat, m , 236). 

-BOIXERA, Beni-, o -PEIXERA, Beni- (Sant Llorenç des Cardassar) 
L. Lliteras (Artà XIII, 190) doc. l'any 1278 una alquería Beniboxera, 

que Bernât Burguet estableix a Guillem Calvó i que cita en el terme de 
Bellver (avui Sant Llorenç) després d'enumerar les alqueries i rafals de Be-
nilule, Beniamar, Nadia, Benihadreyl, Vilavilar, Azefila i Maxilaris. 

Rosselló Vaquer (Hist. St. Llorenç, 109) cita del mateix establidor, any 
i terme, i després de les alqueries i rafals ja citats, i també pel mateix ordre, 
l'alqueria de Benipexera. 

Ës evident que es tracta d'una mateixa alquería el nom de la quai ha 
estât llegit de forma diferent. Després, A. Gili (Betlem, 12) doc. l'any 1281 
una alquería anomenada Benipexera, que G. Calvó estableix a Guillem Fer-
rer, amb els rafals de Nadia i de Benihadira, confrontant entre d'altres amb 
l'alqueria Benilule. 

Ho hauriem pogut mirar com un NP aràbic, un dels innombrables noms 
en Abu-, que sovint quedaven mutilats en Bo- (Boabdil, provinent à'Abu-
Adéttah). Reaiment Bu-sefa figura com a nom algerià en la llista de Gouv. 




