
B A N Y E R E S 

PAlc 307M6). Altrament bahhâr per al 'mariner' rahal, junt amb Serrella, i altres de 1261, 1271 i 1371. 
consta copiosament en els diccionaris classics (La- En tot cas trobo junt amb Serrella, Banneras l'any 
ne i, \51aM ss.) i medievals (cf. Dozy, Suppl. I, 1271 (MtzFdo., Doc. Val. ACA i, 1209); «Serrella et 
54a). Banyeres» a. 1273 (id. id. i, 1573); i llegeixo Banyeres 

5 en un perg. de 1459, a l'arxiu de Biar (xxxvi, 5.21, 
5.23). En el cens de 1609 Banyeres només va amb cris-

BANYERES tians veils, junt amb Bocairent i Alfafar, amb un total 
de 680 focs (Regla, 112) i no figura en els censos de 

Ha désignât diversos llocs on es prenen banys, però moriscos del S. xvi. 
sovint no son termals ni vora grans masses d'aigua, 10 Biblgr. Lz. Vargas, c. 1774, i, 151. 
més aviat les que la gent popular improvisava en es-
tanyols o grosses superficies embassades; que no n'hi La forma mossàrab antiga: alquería del te. de Porre-
hagi avui gaires en el terme respectiu, és perqué molts res (mall.), Albanyeira apareix avui catalanitzada com 
d'ells son en terres que han estât dessecades, en pro- Banyeres (vol. I, 60). 
gressar la vida agrícola (sobretot després de l'allunya-1? APÈNDIX. Altres noms deriváis de bany o del mot 
ment dels moros). llatí, amb aplicació toponímica anàloga. La Bany adera 

Enumero, ordenant-ho segons les regions: Les Ba- collada, al peu d'un puig de 1497 alt. a la carena de 
nyeres pda. de Molig (per cert no lluny de les termes Penyagolosa, termenal entre Vistabella (xxix, 77.5) i 
d'allà(xxvi, 174.5). Banyeres llog. del te. de La Vansa: el Castillo de Villamalefa, per on passa el carni que 
pron. banéres i gentil.: banerézos, a Padrinas (1920); 20 els uneix. Els Banyadors pda. de Pallars (te. Montenar-
ja consta a. 839, a l'Acta C. SdUrg.: Banieres; Banne- tó) (xxxvn, 23.20). Roques del Banyador, vora la 
res al Capbreu del Cart, i Banieres còpia S. xii (Pu- confluència entre l'alt Llobregat i el Riutort (CATor-
jol, núm. 66; M-L., BDC xi, 19). (a) Banyeres pda. ras, Bgd., 96). Banyador, camí, te. Alberic (GGRV, 
d'Arestui (xxxvn, 59.13). Id., agr. de St. Sadurní (B. 80). 
Emp.), ja 1359 Bayeres (C0D0ACA xn, 93). Mas Ba- 25 Bany. Essent els noms següents (i alguns altres) en 
nyeres (te. Centelles, pel camí de Collsuspina, 1924). terra valenciana no manca rao per imaginar que re-
Antic en el terr. de Terrassa; 1036: Bangeres-, 1042: sultin de trad, d'un hammam, dels moros. El Bany 
Banneres cit. amb Amella {BABL vil, 489, 495). della el riu, davant el poblé d'Eslida (xxix, 163); car-

rer En Bany en el districte I de la ciutat de Val. (Calle-
BANYERES, poblé del Penedès. 30 jero 1963): tant en aquest com en el veí En-Gall, es-
PRON. POP. bañeras, 1954, al poblé mateix i en els sent a la part més antiga de la ciutat, és possible que 

veins. Com que llavors encara era en el front de guer- En resulti fonèticament d'al-. Altres noticies de banys 
ra, s'anomena primer només com a fortalesa; 938: àrabs: a Dénia {El Arch, iv, 275, 404); a Alzira (ib. 
«ipsa guardia de Bagnariis»; 977: id. de Bagnarias 11, 41); a Mallorca (ib. v, 259) i una novella d'uns 
{Cart. St. Cugat i, 18.101); 986 {Cat. Carol. 11, 186.16, 35 banys de Cordova mora, traduïda en El Arch, m, 
187.5); principis S. xi: Bagnariis {LI. Bl. de Stes. 156-168. 
Creus, num. 8; 1024: Banyeriis (Morera, Tarr. Crist. Els següents tenen tot l'aspecte d'uns diminutius, 
I, § 4); 1036: Bangnarias (Mas, N.H.B. Bna. v, 5); carácter ben xocant, però no trobant-se aquest tipus 
1045: Bagneres, i 1060: Bagnarias (Balari, Orig., 152); mes que en terra valenciana, cal sospitar que resul-
1177: Petrus de Bagerias {Cart. Poblet, 168); 1172: 40 tin com a noms d'herència mossàrab (d'acord amb 
Bannariis (Kehr, Papsturk. 445); 1173: Baieres --- indrets on es troben) d'una pronuncia arabitzada ba-
Bagnarias {Cart. St. Cu. HI, 244); 1178-1209: «castri niât amb el sentit de 'lloc banyat, aigualós': barrane 
Bagneriis (BABL vii, 112); 1207: Bagneris {BABL 1, de Banyet te. Torres-Torres, baixant de la Calderona 
233); 1214: Bagneris {ACA, perg. 17); 1359: Banyeres (xxx, 59.11), Font dels Banyets te. Orxeta (xxxv, 
{C0D0ACA xi, 30); 1393: Bagnaris (Gallofrè, Salamó, ^ 100.5), car en tots dos el de será un afegit secun-
p. 9). dari. 

BANYERES de Mariola. ELS BANYS, no sols nom de balnearis sino també 
PRON. MOD. banéres a Alcoi (1935), i o'it allí ma- de poblacions o indrets renomenats amb aquest caràc-

teix i els pobles veïns (1963). Cobla popular: «Banye- 50 ter. ELS BANYS D'ARLES, la vila del Vallespir (disfres-
reí, cau de rabóses, / Benixama la llopera, / entre el sada provincianament com Amélie-les-Bains). 
Camp i la Canyada / tota la gent malfaenera» (Ama- DOC. ANT. 1237: Balneis (Alart, Priv., 149); 
des, Geogr. Pop., 93). Gentilici: no sé fins a quin 1359: «los Banys d'Arles» {C0D0ACA xii, 128); 
punt és general o tolerable localment, però he o'it un 1395: «dels Banys d'Arles» (Alart, Do. Gé. Hist., 6); 
banyerut a Barx (xxxi, 189.7). 55 1435: Balneis (id., 85); 1554: «Balnea Arularum» 

DOC. ANT. No el trobo en el Rept., i potser no {InvLC, s. farga). Ponsich en troba molta documenta-
constituïa nucli de població abans de la Conquesta, ció amb la forma Balneis, Bagniles o els Banys, des de 
car segons SSiv. {Nom. 88-89), fou sempre de «cris- 832, 869 etc. {Top., 75). 
tians veils», si bé amb un castell en un penyal «del Els Banys de St. Vicenç, B. Cerd., en terme d'Aris-
tempo de los moros»; en dona cita de 1254 com a 60 tot. Els Banys de Ribes te. Campelles. Es Banys te. 


