AIXEUS
Rei. d. I. V. d'And., a. 1838, p. 8; i tine aisás com a el substantiu mateix consta amb variant vulgar erj, sacognom en els veïns pobles d'Ars i de Romadriu a l'Àfrica (Marroc, Tunis, Trípoli, I. c.). Pel que fa a
(xxxvii, 28.12, 173.6). Em limito a assenyalar la ver- l'accentuació, encara que l'oxítona és la clàssica i la
semblança que pertanyi a una arrel bascoide, segura- de PAlc en subbâk, és sabut que el vulgar la trasllament comuna amb la d'Aixeus, Aixirivall i Mont-eixo, 5 dava a la síHaba anterior, en molts parlars, quan aquesllocs bastant veïns tots ells (sobre els quais V. aquei- ta era llarga o davant de consonant doble,
xos articles; i Xixerella 2 k. al N. d'Aixàs ( < *XasseAmb aquests antecedents aràbics, posarem aquí: Es
relia}). Per a Bixessarri, art. infra.
Xabçk partida muntanyenca de Tàrbena (xxxm, 175.
8), més aviat partint de les mateixes accs. que de "fiio lats de caçar', ni de sabâk «rouleau» (Belot); Els XeAIXÀVIGA, 1'
bies (amb imela granadina) a Ondara (xxxin, 100.
14); a Llombai, on designa un paratge d'aigiies, deu veLlogaret agrégat a Mont-ral, muntanyes de Prades. nir de subbâk «écluse, conduit d'eau» (sabaka «terrain
PRON. POP.: l'disávigd anotà JSales i Vallès a Vi- où il y a beaucoup de puits», Belot). Com que en el
laplana i a tres llocs més de la seva enquesta de Mont-15 terme d'Alzira l'Aixavegó designa una partida muntaral; com que el malaguanyat i inoblidable amie i col- nyenca, consistent en part en un «assolat» (xxxi, 98.
laborador és l'observador més exacte i més acostu- 16), no será res d'aigua, ni de xarxes, ni ho podem
mat a la zona, i és zona on es manté la distinció entre identificar amb el dérivât cat. aixavegó "sac o xarxa
v i b, i encara s'ha preferit la grafia amb -v- en el no- plens de palla' (DECat ix, 486<zl6ss.), però fa l'efecte
menclàtor de 1964; encara que d'altres ho hagin gra- 20 d'un plural aràbic en -un del mateix mot que ha donat
fiat amb -b-; i la terminació -iga, com ja en el de 1936; els citats Xabec i Aixàvega; car, per més que no trobi
d'altra banda la guia Iglésies-S. imprimía Aixàbiga enei en aquelles fonts sino uns plurals fractes com sabâmapa, i (l')Aixàbega en el text (pp. 147, 169); és veri- bik, xubïbik (PAlc), sibâk (RMa), és sabut que en el
tat, però, que jo vaig oir hisábiga a Mont-ral el 1936, vulgar dels nostres moriscos, els plurals sans (com el
i RAmigó posa l'Aixabiga en un recull de la Mussara V suposat sabbâkûn) van reemplaçar sovint els antics
(898). També en el mot xàvega apeHatiu s'ha constatai plurals irregulars.
la pron. amb -b- en alguns indrets (DECat ix, 485-6).
Encara un altre nom que sembla d'aquest grup és
Amb inicial o arrel comuna o molt semblant hi ha Los Aixabèus, partida de Benissanet (Bladé Desumvibastants noms en terres de migdia, que també hi te- la, carta de febrer 1954, oït ailabçus xiii, 68.8). Però
nen en comú el fet de designar paratges de muntanya 30 aquí no ens explicarían per aquest carni la terminació
0 allunyats de les costes, que els fan difícilment com- -eus. Sí en canvi a l'arrel sabb 'ser jove, créixer, dipatibles amb la idea de 'xarxa', i altres estris o ormeigs vertir-se, saltironar', sabâb «Juventus», sabb «juvenis»
mariners i dels coneguts derivats d'aquell arabisme; si RMa 122 (cf. també sabb «alumen» RMa 239), d'on el
bé tots ells son en paisatge toponimie molt arabitzat, nom d'instrument de música popular xabeba (DECat,
1 alguns amb terminacions o variacions vocàliques que 35 s. v.; sabbâba «fistula» RMa 122). Per ais Aixabèus
ens orienten en el mateix sentit, com -gó, -eus. I és podem partir de as-sabab que és el plural aràbic de
que el sentit de l'arrel sbk, molt productiva en àrab, sabb "jove' en el sentit de 'camps no cansats encara,
'barrejar, embolicar, encreuar, enllaçar', i el sentit de fèrtils', amb la normal vocalització de -eb en -eu.
xarxa o reticulat no n'és més que una de les aplicaNo pensi algú que aquest seria el moment de parlar
cions concretes; no ho son menys les de 'reixa', 'en- del nom de la cabdal i antiga vila valenciana de Xàreixat', 'emparrat', del quai és versemblant que vingui bia, però estic convençut que té una etimologia ben
el nom d'aquest llogaret molt elevat en un gran serrât diferent de tot això, i encara que ja deixo un article
que baixa a l'E. d'aquell massís, sota els Mo(n)tllats, en redacció manuscrita, ho ajorno per a article espeon certament hi ha edificis d'aquesta naturalesa, i no dal de la X-, car és un problema massa difícil per trachi deu haver mancat una capella o ermita (cristiana o tar-ne ací concisament.
sarraïna) quan hi havia més poblado.
Com que al grau granadí de la imela no s'hi attiSobretot en fonts de l'àrab popular d'Espanya i e]
bava, en el vulgar valencia, més que en contextos
Magreb trobem subbâk «rexa», «enrexado con rexas»,
especiáis, potser per a aquest convé partir de la cons«parrilla» en PAlc, subbâk «cancellus» RMa 122,
tracciò personal sabâkt d'un adjectiu nisba sabâkî
278, «grille, grillage, balustrade» en l'egipci Boqtor, i 50 (amb el recul vulgar), en els quais la metafonia augen prosistes africans medievals (Dozy), «barrière à
mentava el tancament; o bé de sabâbik (plural del
claire-voie, grillages, claire-voie» en l'algerià Beaussier;
dit subbâk) contret en sabçik.
d'on altres accs. secundàries 'resclosa', 'baleó'; «reja
de ventana» al Marroc (Lerchundi) i la finestra mateixa a Tunis i Trípoli (ibid, i Steiger, Contr., 319); arrel 55 AIXEUS, estany d'
no absent en el nostre RMa, no sols en el sentit de
«rete», sino també en els verbs sabbak «irretire», i sâÉs un estany al te. d'Àreu (Pallars Sobirà), en els
bak (amb el part. act. sâbik) «insilire» (360, 443, 435). vessants del Monteixo, en la via d'ascensió a aquest,
Encara que PAlc i altres ho donen amb vocal su-, al- des del Pia de Boet, aproximadament una hora i mittres no vocalitzen la primera síHaba (Beauss. etc.), i ja abans d'arribar al cim. La cédula amb la pronuncia1
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