BUSCASTELL

metem també la possibilitat d'una combinado BOSCI-CASTELLUM formada
amb el pre-romà BOSKO- 'bosc'; si bé és cert que des del punt de vista paraHelístic i fins semàntic resulten més suggestives la possibilitat 2, i potser
encara més la primera. Un altre compost del germ. BURG- es conserva en
toponimia catalana, en el nom de Buixalleu, antic castell medieval (avui
gran mas) que ha désignât St. Feliu de Buixalleu (mun. prôxim a Martorell
de la Selva) i prové de BURG-SALEUBI (com es veu per les mencions medievals Borsaleu, etc., format amb el nom de persona germ. SAL-LEUB).
En realitat és possible que el Buscastell d'Eivissa sigui autôcton i qui
sap si de data remota. En tôt cas és de l'unie que tenim a mà documentado
medieval. L'any 1294 Martí de Portmany, de part del paborde de Tarragona, recordava a G. Scrivà, batlle d'Eivissa pel paborde, que Scrivà havia
anat a Corona, feia cinc anys, per precisar la partió entre les terres del paborde, i les de l'arquebisbe, marcant-hi una fita que, deis peus del Puig d'En
Nono (veg. NONÓ), baixaria fins al torrent que hi ha dessota. Aquest podría ser Tactual Torrent Buscastell, que no creiem que passi gaire més a
l'Est (sigui el torrent també dit de la Feixa, que ve de prop de Corona a
desaiguar a Portmany, o un seu afluent); ara bé, fa constar que hi havia
anat acompanyat de moites persones, citant-ne dinou per llurs noms, de
les quais només a les primeres posa el qualificatiu de cavalier; després, les
que fan dotze i treize son un «G. de Buscastell» i «Bn. des Tur», noms netament eivissencs (els altres no es veu ara que ho siguin). Doc. de l'Arxiu
de la Catedral d'Eivissa, publicat per Quadrado i reproduit per Macabich
(Hist. de Ibiza, i, 109), que comenta «como no he visto nuestro top. Buscastell con anterioridad, ignoro si a él se refiere ese G. de B., o si procede
aquí dicho nombre de ese apellido». No el sé com a cognom en el Principat, i sembla raonable sospita que els dos apariats, Tur i Buscastell, hi anaven en qualitat de pràctics o pèrits coneixedors del país (per a TUR veg.):
en tôt cas Buscastell és entremig deis citats Corona i Portmany, i per tant
és probable que el nom de Buscastell ja s'aplicava, al segle XIII, al paratge
actual: sigui que aquell pràctic, provinent del Buscastell del Principat li hagués donat nom, com a senyor del paratge (tanmateix no li apliquen a ell el
dictât de cavalier), o que fos ell el qui, habitant aquell indret, n'hagués
près nom.

