BARBACANA
Barbada, per a l'acc., val i bal., 'vessant d'un cingle
submarí', veg. DECat i, 632¿22-58; però també ha
Partida de Campello (xxxvi, 110.16), probabletingut ús toponimie en altres sentits: Collada de Barment d'un àr. vg. Barâniya compromis entre barbada (pali. Capbreu de 1605, vali d'Àssua), cf. les accs.
nîya, que es troba com a singular en certs textos, i 5 dialectals 'barbacana' i 'mena de sole' {DECat, ¿18-22
baràrii, plural de burnîya, la forma mes normal (Dozy
i n. 9). Vist el gran arrelament valencia —i més si es
i, 78b\ Freytag i, 115b); d'on el cast, albornía 'espèconfirmés la sospita d'una etimologia (o encreuament)
eie de tassa' (DECH i, 119-120). S'aplicaria topogràen àrab—, és versemblant que Barbeta orònim te.
ficament en el sentit de 'conca, dotada'.
Torrent (xxx, 1138.16) resulti d'una pronunciació araio bitzant en la forma mossàrab barbata (dones, en totes dues accs. val., abreujament de CULMINA O MONTILES BARANYES

BARAT,

BARATA

CULA BARBATA, pl. n.?).

Les Barbolades
Noms de llocs o NPP derivats de baratar. Sobretot
En te. d'Osor: en un doc. de 1605 (p. p. CCandi,
en la forma femenina, es tracta del sentit de 'permuta'. 15 St. Hilari Sacalm, 101) però no deu ser dérivât de
La Barata, gran i antic mas te. Matadepera, a 1 hora y
barba, perqué del context resulta que s'hi caçaven
45 minuts de Terrassa per la carretera de Mura (1924).
tudons: eren unes palomeres; per tant seria dérivât de
Freqüent com a cognom en el Ross, probablement so- berbol 'parany de caçar' (DECat, i, 775<zll-24, nota),
brenom d'un home que feia aqueixa mena de comerç:
Montbarbat, turó considerable a la baixa Selva (triSt. Genis de Fontanes, Pesillà, St. Esteve del Mones- 20 fini Tordera-Lloret-Maçanet, 309 ait. (1927). No es retir (xxxv, 9.23, xxvii, 102.15, xxv, 23.21). Com a lacionarà amb els usos precedents: més aviat d'un NP
masc. JSegura creu que sigui diminutiu en -at d'un
(MONS BARBATI): car Barbatus ja consta com «agnoNP Baro (MarcaH., 788) (Veu del M., 1986.35): cosa
men» en inscripcions romanes (i com a tal ha deipoc versemblant. En casos com Cal Sastre barat (Guixat descendència en terres franceses (Lebel, Les NPP
xers, XXXVIII, 61.14) és ciar que es tracta de l'acc. 25 en France, p. 32), i en cat.: Barbadus testimoni en doc.
adjectiva'de baix preu'; en els altres pot haver-hi quelrbg. del S. xi (MDuque, Docs. de Ovarra, 36.77); i
com d'això o bé del comerç permutador: Parc Barat
ben cert també en NLL italians, car entre els tose.
St. Hipòlit Salanca (xxvi, 11.8); cognom Barat molt
Barbata, Barbàtole, Barbozzaia (Pieri, Top. Arno, 227,
difós en el Princ.; El barato a Beniarjó; Solsida '1 BaTop. Serchio-Lima, 79) no tots deuen ser fitonímics.
rato a Cabanes de l'Arc (xxix, 124.18).
30 Tan arrelat estava en llati, que també se'n forma el
dérivât topònim (del tipus postantroponímic) BARBATIANUM, deis oc. Barbazan (HGar., HPyr., Corrèze:
BARBA
Skok, § 49).
ParaHelament, com deriváis fem. en -ANA, uns NLL
Ometent els nombrosos noms que contenint aquesta mossàrabs: Barbacena te. Elx (xxxv, 135.21), probamot o derivats son probablement malnoms de gent
blement antic poblat, avui reduït a orònim (Barrane
(categoría ajornada per a un vol. de Supl.), n'explide B.); amb eco en un de Portugal: Barbacena frequem alguns de rao poc clara. Barba-de-boc: esqueis,
guesia del concelho d'Elvas, uns 70 k. al S. del Tejo:
dits 3 bàrbsddbók te. Portbou, a la carena que puja
-TI- dona -ç- en mossàrab (cf. c < ci). Per al nav. Bersi N. del coli de Banyuls cap al Coli del Tom (1934), 40 bimana, veg. Barbens.
comparació amb el pelam eriçat de l'animai.
Els nombrosos topònims menors El Barber, deuen
Barba-roja, esdevingué sovint cognom, freqüent al venir, com malnom, del divulgai d'ofici; però per al
País Val. (Alberic etc.), però no sois allá, i ja d'antic:
femení, cal dubtar-ne, car hi pot contribuir tot això
Barba-roya, a Gerri (1518, Spili Cbo., f. 128v), pasperò també el factor metafòric que hem vist més
sant després a NL: Mas de Barba-roja a les Useres, 45 amunt: La Barbera pda. de Simat de Valdigna (xxx,
amb tendència a restar com a NL propi (Xaraco,
138.18), Barberes de la Vila Joiosa (xxxv, 119.19).
xxxiii, 189.15) lo (de) Barba-roja (Llècua: Morella
Ara bé el fet que siguin noms valencians em fa creure
xxvii, 167.16).
que en el fons hi pot haver l'àr. barbar 'bereber'. D'aBarba-roja veïnat a l'extrem Sud de la llengua, entre
quest, en tot cas vindrà Aben-bar bar, casa de
que
Oriola i el Fondò deis Frares; passant-hi, en camí al 50 figura en el Rept. de Malí. (Quadrado, 506); i el del
Fondé des del Pinos, vaig constatar parlant amb la
poblé arag. Monzalbarba, prov. de Saragossa (veg.
gent que són valencians de llengua (confirmât pels del
EntreDL 111, 161) prové certament Manzal al-barbar
Fondo (1963, xxxv, 79.5, 80.2, 81.24); i pertanyen a 'hostal del bereber', si bé aquí encara amb l'accent no
la parroquia del Fondo, però al municipi d'Oriola;
desplaçat, com en els anteriors, a la sillaba final, sepotser per això em pronunciaren el nom a la cast, en 55 gons la norma del vulgar hispànic.
tots dos llocs (barbafóha), però també s'usa amb la
g catalana. A Nules Motor de Barba-roig (-fóc). També
ha existit el parònim en -rossa: «Barba-rosa» a Eivissa
BARBACANA
(cròn. de 1535) [el corsari? potser, per això l'adjectiu en italià] (Macabich, Sta. M. la Mayor, p. 8).
so Noms de llocs que parteixen de comparació amb

