
BESELGA 

s. v. safrà, azafrán; i mes casos en BDC xxiv, 72). La amb 20, 15, 34 els anys 1563, 1572 i 1609 (Lapeyre, 
forma del Nouairí (donant-la com segura) també hi 40), 
és compatible, car també és no menys concebible que ETIM. Des que ho digué MzPi. (Oríg., 254) s'ha 
la S- de Sacid dones no sois la -c- de Calaceit sino admès que ve del 11. cristià BASÍLICA 'església' (AlcM, 
que, en combinar-se amb la -t de bàit, résultés tz > X. 5 DECat). És el mot que es va usar en la cristiandat pri-
Tampoc hi faria obstacle la (i no -d) de la grafia de mitiva amb el sentit d'església amb carácter general, 
Nouairí, car en el S. xiv, i ja molt abans, la pronuncia mes tard reemplaçat comunament per ECLESIA, ha es-
catalana havia d'ensordir aquesta sonora; i per al dif- tat només usât, en forma cultista, per a grans temples; 
tong, recordem els fets del tipus baina > beina, ho- de primer havia tingut ús popular, i amb evolució 
mëli (HOMICIDIUM) > homei etc. io fonética, en una gran extensió de la Romània; on va 

Resta réduit el dubte a la forma precisa del nom anar restant cada cop més confinât a la toponimia: 
del personatge: Zaid tan comú? o Savtd fundat en el molt copiosament en el N. de França pero també a 
testimoni tarda del Nouairí? La sonora del nostre Be- Italia: veg Schiaffini (Arcb. Stor. lt. 1922, 25-64); 
seit indica aquell sense que s'hi oposi la -c- de Cala- Pieri (Top. Amo, 333); i representat per molts tex-
ceit. Hi pot haver part de rao en tots dos: car, essent tos en b. llatí; pero també evolucionat fonèticament 
dos NPP tan estretament semblants, és ben possible a Astúries i altres punts del NE. d'Espanva, i SE. 
que, en la tradició més tardana, recollida peí Nouairí, de França.2 Notera especialment que en la forma ja mig 
s'hagués produit confusió deis dos noms parônirns. románica, baselica és prou freqüent en docs. cat. deis 

Rebutjo ara, en canvi, ja sense vacildació l'etimologia Ss. x-xi (sis exemples) en Bast.-Bass., fins a 1058), i 
d'Asín Abu Zeid perqué ens aparta de la de Calaceit, 20 q u e en la variant Beselga la trobem també en un NL 
i presenta dificultat en la Be- de la inicial; àdhuc si de Portugal a. 1159 (Cortesáo, Onom. M. Port., pà-
considerem una extensió vulgar de l'ús del complément gina 394). 
(A)bi-, tampoc hi hauria e sino i. Molt més apropiat Des del punt de vista de la geografía léxica no hi ha, 
que comparar amb el NL gadità Buceite, és fer-ho, dones, motiu per dubtar que també n'hi hagués algu-
amb els arag. Vinaceite i Binaced i els cast. i port. 2 5 na reliquia en mossàrab, bo i isolada: car també hi es-
Villacet, Vilazeide-, i particularment tindrem en comp- tà estiva 'pasturatge estival', d'on sembla Estivella. Per 
te Benaceit, que consta a Cast. Pna. (SzGozalbo), on més que estigui en país de toponimia molt tenyida 
tením un paraliel ben próxim del nostre Calaceit í d'à- d'àrab. Més hi podría induir la forma Buselca, isola-
queixos NLL arag. i hispano-portuguesos. En fi hi ha da pero tan antiga com 1248, que per una banda coin-
en el te. d'Ascó una «valí de Bessida» (xm, 67.22), el 30 cideix amb la -CA etimológica de BASÍLICA, pero ens fa 
nom de la quai recorda el de Be seit i el de Cala-ceit-, pensar en els NPP aràbics en Bu- = Abu-, Pero jus-
lloc proper encara, per més que sigui uns 60 k. al NE. tament aquesta freaiièneia és el que dona compte d'a-
d'aquest, 70 d'aquell; i no se li veu altra etimología questa u com a fruit d'una contaminado natural i pro-
raonable que la de Beseit: catalanitzat eid en id (com pensa: (A)bi- és el cas complément de Abu-, cosa que 
en peit/pit, cf. supra Benisme). Dones, ¿una altra Bàit- 35 induiria encara més els alfaquins escribes del Rept. 
Zaid(a), fundada peí mateix personatge? a canviar la vocal kesra de Bes- en la damma de Bu-.3 

1 Ara per fi, publicat el llibre de Millas, Textos deis ¿Resta realment isolada del tot en el P. Val. aques-
Historiadors àrabs relatius a la Cat. Carolingia, Bna. ta romanalla de BASÍLICA? Un parónim hi trobem, 
1987, pp. 68-69 i el passatge del Pallars, pp. 72-73. pero encara que no crec en aquesta germanor, en par-
Protestem contra la salvatge grafia En-Kuguairí que 40 J0 a cí> a fi J e llevar dubtes. Cavanilles recull Buxer-
hi ha introduit el publicador Prof. Vernet, barre- que s com barrí de Vilallonga de l'Assafor; jo també 
jant la gu del romànic tarda amb el nom d'un egipci hi vaig anotar busérkes (xxxni, 49.19); i SSiv. (160) 
arabôfon. diu encapçalant-ho, Buxerques, amb variant Bujer-

ces i Bucberques) «lugar del valle de Vilallonga, en 
4 5 1590 anejo de Vil. con 130 casas de moriscos». 

BESELGA Rebutjo, pero, la idea que sigui résultat paraliel al 
Buselca del Rept. (amb s morisca < s): aquí hi ha 

Agrégat d'Estivella, vora el Baix Palància.1 ha fácil etimología arbiga: es pot pensar en un com-
DOC. A^NT. En el F.ept. «castrum de Segart juxta post de burg 'torre' + un NP aràbic en -rk, perqué 

Buselcam» (Chabàs 508.3; Buselgam SSiv.) alquería 50 \a pèrdua dissimilatória de la primera r, no fóra més 
comprada l'any 1248, per 4000 sous (p. 508). Busel- estranya que en Bujaraloz, i en fi de mot la -g es podia 
cam en doc. del S. x m p. p. Villan., citât s. v. Segart. ensordir, com en Butxafaró (Font de la Figuera), 
SSiv. (91-92) en dona noticia de 1392 i diu que quan < burg al-Harûn. I potser encara fóra preferible, i 
fou separada, junt amb Estivella, com a parroquia a més simple, un NP en (A)bu-, perqué realment no sois 
part de Morvedre. tenia 20 cases de moriscos; després 55 hi ha el NP Bu-Serkar a Algéria (GGAlg . , 59), sino 
de l'expulsió s'intenta repoblar-la a. 1610, i ara en que- que els simples Serqí, Serqtya (i Serga) (104, 103) s'ex-
den ruines, i restes d'un castell; Cavanilles (1, 126) pliquen planerament en el sentit d*oriental' (adjectiu 
diu d'Estivella: «se cree que antes estaba en la falda dérivât de Sarq 'Llevant'). Com que l'accent recula en 
del cerro, donde queda el castillo de Beselga y 3 o 4 vulgar a la síHaba tancada, un Bu s-Sérqi 'pare de l'o-
casas». Beselga 1609, 35 moriscos (Regla, p. 109), i60 riental' explica bé tots els détails. 


