
BAßER o BABEL 

d'Espanya (sinó nähr), mentre que toad pertot s'a-
plicava només a cursos fluvials secs o de llit molt 
ample. 

Babduet, V. Babalbelet s 

concebible fonèticament ni tampoc ciar; pero el fet 
que no tinguem noticia d'aquest nom d'accident li-
toral, te. Fornells, més que peí Derrotero de l'anda-
lús Contreras (BRAE xc, 237) obliga a augmentar 
encara més la reserva. 

El BABER o BABEL BABÏ 

Aixi, com a nom d'una platja d'Alacant. Nom no re- io Mas important i antic de la Parroquia de Ripoll 
cent, car en la variant El Baber ja figura, en el S. xvi, (XIII, 145): avui parceHat en dos: el babî de Doit i el 
en el Derrotero d'Alonso de Contreras;1 no essent B. de Baix, i quan parlen deis dos alhora: Els Babins\ 
apeHatiu el mot, l'ús amb article fa sospitar que estigui duplicats veïns (¿o per antiga extensió més vasta del 
per Albaber i tingui algun enllaç aràbic; si bé no és mateix lloc?) «El Babî Gros» i «El Babî Xich» figuren 
gaire fácil tenint en compte que l'àrab no admet arrels W també com a veïnats del te. de Besora. «Casa de Babî 
amb repetido de la consonant inicial, b etc. Gros», C. Aug. Torras (Pir. Cat. iv, 70). Com a num 

No és arbitrari recordar-se a propòsit d'aquest nom, de la muntanya d'entremig, ja en el S. X: «serra de 
del cogn. Babiloni, que és certament d'extracció mo Bevini» doc. de 955 (Monsalv. xv, 73), «Serra Bevini» 
risca: AlcM el registra només en cinc pobles de la Pna. a. 960 (Udina, Arch. Cond. S. X, p. 312). Seria, dones, 
de Cast, i dos més de valencians; però a Mail, stia tor- 20 Bevi ortografia millor. Origen incert. Segurament un 
nat Bibiloni (malí., DAg); JMBover (BiEBal , § 131- NP germànio, probablement BEBWÎN format amb l'ar-
3), aplega biografíes de quatre o cinc escriptors o fun- rei BAB/BIB- (19 noms en Fôrst.) en composició amb 
cionaris d'aquest nom en els anys 1679, 1695, 1702, el fecund element -WÎN (243 noms en Fôrst.). Hi ha 
1713, 1802, 1838; i ja trobem Bibiloni en el S. XIII també «Can Bevi», gros i antic mas en el terme de 
com a cognom de Sta. M. del Carni (BSAL vili, 347b). 25 Sant Pere de Riu damunt Pineda de la Costa. 

Hi fa eco Portugal, on Babilom consta com a cog-
nom en el S. XIII (Viterbo, Cortesia, Lei te). L'exclu- La Babiu (Àneu), V. Bivils 
sivisme geografie d'aquestes dades, invita a creure que 
es tracta d'un dérivât aràbic gentilici, del nom antic de 
la ciutat mesopotàmica, i a descartar la suggerènda que 30 Los BABOIXOS 
pugui ser-ne una imitado de font cultista bíblica.2 Es-
sent Babylon la forma primitiva,3 podem suposar que Partida de Falset (babçisos, XIII, 9.6). En singular, 
se'n formés en àrab un gentilid tipus nisba babilûnt, Serra de Baboix, ja figura entre les afrontacions de 
perfecta base fonètica per al cognom mall.-val. i d por- Falset en la donació de Falset que fa Albert de Cas-
tuguès. Però es veu que des d'aquest *babilân(t) l'àrab tellvell l'any 1168, en el limit Nordoest d'aquell ter-
vulgar n'extragué un dérivât regressiu, escapçant-li -ûn, me, llavors erm, enumerat darrere Siurana, Ulldemo-
que en àrab és la desinènda del plural: car PAlc régis- lins i la Sentiu: «in torrente de la Sentid, sive in illa 
tra aquesta forma mutilada com a nom hispanoàrab de Serra de Baboix» (Font Rius, C.d.p., S 133.17). 
Babilonia (113^16): seria, dones, Babil, que eli escriu No es comprèn com es pogué formar com a com-
bîbïl, però més dàssicament es pronunciaría Babil o 40 post o dérivât de boix (mata inusitada en aquest ter-
Babil amb altra accentuadó: alternativa natural essent me), potser aquest mot no hi té res a veure, o no-
derivat regressiu.4 més hi intervingué per contaminado. Més aviat, d'un 

Sospito, dones, que d'aquí vingui Al-babel o el Ba- NP aràbic. A Algèria es registren Babûi, Bebîs, BaPbúS 
bel, d nom de la platja alacantina; la variant Baber, (berebere tots ells? no havent-n'hi arrel en àr.); o bé 
per l'equivalènda morisca r = l. BaPús, o Bu°âsa, i fins es podría considerar l'arrel an-

1 Escrit El Baver (GGRV, text i mapa hidrogràfic, troponímica b'g (Hess), d'on Bcfi°ûg (GGAlg). La -b-
IGC '10 X '19-20). No crec que slii rdadonin l'an- repetida, potser a base d'un compost amb (A)bu-, 
tic baber 'bavarès' (a. 1332, BABL v, 291), ni una Més probable em sembla encara que es tracti d'un 
«caseta babieréta» que anoto a Torrent. — 2 Prop nom de planta usual en àrab, especialment en la for-
de Guardamar de Segura (xxxvi) hi havia un veli50 ma que ens consta com hispanoarábiga: babung 'cama-
edifici (avui destruït) per nom La Babilònia-, aquest milla', RMa 34 (amb var. baibung) (totes dues p. 277; 
sí que deu ser-ne reflex cultista i no rdadonat amb «babonége manganilla», PAlc 305.39); Dozy (Suppl. 1, 
d Babel d'Alacant. Que aquest no ve de la «Torre 41b, sense adonar-se deis testimonis hispanoàrabs) re-
de Babel» ja es veu per la variant Baber i per l'ús culi bàbûnàq en d botànic turisene Abenalbaitar com 
amb artide. — 3 L'Arxipreste de Hita usà Babilón & a usual a l'Africa dd Nord per a una mena de cama-
(en rima) com a nom de la dutat. Leite ens recorda milla, i babünag, traduit «cotula», segons Boqtor i 
l'ús popular, documentât en Terend, «ille Babylo» Prax;1 i «Melampyrum parvum» segons Rauwolf 
'aquell ricatxo, aquell nabab' (Adelphi, 915) i en d (1582): aquests dos son viatgers pel Sàhara algerià. 
brasiler babylónio «muito grande». — 4 Que d'aquí Que d NL de Falset ve dd nom de planta ho in-
pogués sortir també un Baibles menorquí no és in- M dica també l'ús amb artide plural (Los Baboixos); -ung 


