
B A Q U E R 

ra, 129); 901: Basonem (Hi Lgd. v, 1506); 925: «Bai- d'en ~ XLI, i Nomencl. Mar., núm. 72; no pas Vaquer, 
xanos —- villa Basone — Calceno ---» (Mor. iv, 135); com en el mapa Mase.); en el Rept. figura YAlcheria 
976: Basoni (Abadal, Eix., 206); 988: Basone (Mor. Bachi, p. 105, Baqui, pp. 31, i Quadrado, 481); si 
xiv, 64, 66); Abadal, Eix., 212; Hi. Lgd. v, 309, 382, aquell i aquest no son prolongado del mateix paratge, 
614, 615. 5 en tot cas serien homònims, no massa allunyats. És 

Id. id.: Bazone, Alart (Cart. 30); 1011: Basone un NP aràbic, que ens consta usât a Espanya: un Baqî 
(Monsalv. xm, 333-334); 1035: Basoni (bis) (Mor. ben Mablad consta en la Historia deis Jutges de Cór-
xxii, 89); 1051: Basoni (Mor., junt amb Tuïr; Alart, dova per Al-Husanî (p. 193 del text aràbic); venia de 
Cart. 64); 1052: «Bazoni —- Basoni — Basoni» (Hi. l'adjectiu baqî 'perdurable, que resta, etern' (arrel 
Lgd. v, 466); 1117: Basonis (Mor. XLVIII, f. 51); 10 bqy). En àrab, darrere l'emfàtica q, la i sona é. 
1149: Basones (Monsalv., I. c.)\ 1173: Baso (BABL il, Els noms valencians en part poden tenir també 
275); 1261: Basono (Alart, No. Hi. Comm., 87); 1359: aquest ètimon (amb -r catalanitzant). La Baquera pda. 
Beso (CoDoACA xii, 127); 1385: Basono (Alart, Do. de les Coves de Vinromà (xxvin, 148.5); Lloma Ba-
Gé. Hist., 14). quera a Montserrat d'Alcalà (xxx, 147.20); Baquera 

Les dades antigües amb -aso- són, dones, unanimes, pda. de Benimodo (xxx, 183.3). 
Amb la caiguda de la -s- no consta fins al S. xvn. Pon- Es nota la gran repetido del nom en el P. Val. Al-
sich (Top. 27), que també en dona 25, des de 843 a menys en bona part, però, els noms valencians, vin-
1478, totes amb -s- (-Z-), no troba Ba(h)o fins a 1622, dran més aviat de l'adjectiu baqîr 'fes, badat, obert de 
i Monsalvatje fins a 1656. dalt a baix': car també hi ha Baquero, i del cast, ba-

ETIM. Encertadament Aebischer (Top. 23): «sans 20 quero, nom d'una espècie de capa en aquesta forma 
doute le NP BASO dont Fôrst. (coHe. 249), donne des (DECH i, 693a), cal deduir que els moriscos devien 
exemples du vu et du vin SS. à l'accusatif». En efec- donar-li una forma mossàrab en -ero (ajudant-hi potser 
te fou NP usât en cat.: Bazono a. 993 (BABL m, 249); una etimologia popular que hi veiés 1'apeHació 'va-
i en el Ross.: «Johan Baso, especiayre» (RLR vm, 51). quer, bover'. Basseta '1 Baquero Llíria (xxx, 82.15, 

Cert que no és normal que la -s- es perdi, segons la 25 19); Barrane del Xato 'l Baquero a Cabanes de l'Arc 
Fon. hist. catalana, i per això s'explica, que Fouché (xxix, 127.20); Sénia 'ls Baqueros a Bétera (xxx, 71. 
(I. c.) vagi postular-li un ètimon *BADO, car Fouché 14). Ja és menys ciar que Baquero cognom registrai 
era un lingüista mal documentât i apriorístic, però si a la Torre de Cabdella a. 1645 (Cpbr. de Rialb, f° 42v) 
vingués d'un ètimon amb -D- apareixeria amb -d- en vingui d'allà (nom immigrant?; o és pre-cat. per 'va-
les arcaiques dades que hem consignât, o almenys en 30 quer'?). La Baquerola accident a la costa ross., Arge-
algunes, i en moites amb z o amb h, ço que ja hem lers (xxv, 35.15), potser dissimilació de barquerola. 
vist desmentit unanimement per les moites desenes 
de dades recollides. 

No hi ha, però, problema. La pèrdua de la -s- s'ex- BAR, que estudiem junt amb BARGUJA, BARIDÀ 
plica fàcilment en el Ross, on la llengua oscilla llarga- 35 i BARO 
ment entre el tractament occitanoide -z- < -D- i l'evo-
lució rigorosament catalana, com una ultracorrecció Poblé del Baridà (Cerdanya occidental) agr. a To-
d'aquell tractament: Baó es troba ja a l'esq. de la Tet, loriu. 
zona ben veïna de la frontera lingüística; i pogué aju- PRON. POP.: bár, 1935, a Arsèguel, Meranges, To-
dar-hi la influència de Raó, Vilanova de uns 7 k. 40 loriu, Aristot, Músser, Estana i Lies; i gentilici: bs-
més al SE., nom en el qual la llengua havia vacillai rçtis ibid. (vili, 117, ix, 52, 127, 139, 144, 132, 161). 
també entre Razó i Raó, i on la consonant perduda era DOC. ANT. 839, Acta C. SdUrg. (Bar en el Cap-
là que suposa Fouché. breu, i l'adjectiu Báñense en l'acta oficial PPujol, nú-

És ciar que és NP germànic; encara que també nTii mero 137). 896: kastro Bari (Urgellia n, 40.5); 898: 
hagi de L'arrel BAD- (uns 40 en Fôrst.), no n'hi ha gai- 45 k. Vari (id. n, 41.6); 1010,1011 i 1040: Bar (MarcaH. 
res menys en BAS/BAZ i en BOS/BOZ-. Justament Bo- 976, 981, 985, 1070); 1043: Bar (BABL vi, 354); 
son(i) es troba com nom d'un testimoni en un doc. 1316: «e-1 casteyl de Bar» (RLR xxx, 61); 1359: Bar 
ross. de 854 (Abadal, Eixalada, 134); i un «--- Bosonis (CoDoACA xii, 88). 
carissimi ducis nostri» actuava en el Vivarès com a de- ETIM. L'etim. bascoide d'aquest nom ha estât ja 
légat de Caries el Calb (doc. de 877, Hi. Lgd. n, 395). » explicada i discutida en E.T.C, i, 156, 158, 160, n. 7. 
En rigor Basó és podria mirar també com a dissimila- Encara que també es podría pensar en un descendent 
ció d'aquesta base; però no cal i fora més rebuscat del base ibar 'vali' —tenint en compte el carácter amo-
i indocumentat en l'onomàstica catalana. vible de la i- inicial, que s'ha observât en tants noms 

ibèrics o proto-bascos— tindrem en compte, per da-
53 munt de tot, la reveladora oposició entre Bar i el seu 

BAQUER, -era, -ero veí i antic agrégat Barguja, situât muntanya amunt 
de Bar. Això fa creure que hi ha entre els dos la re-

Nom que apareix amb B-, i no V-, en bastants llocs lacio en contrast que existeix entre les parelles de NLL 
val. i balears, on aqüestes consonants no s'han confós bascos Ir i-barren / íri-goien, Etxebarren/Etxegoien etc. 
mai. N'hi ha a la costa de Pollença (oxt bdké-. altar 60 indicant respectivament llocs de baix, i de dalt, for-


