BETXÍ
de la Serra d'Espadà, després de correr prop del p o
ens explicaría la l de l'an tic Belchin, donada la neutrable, passant prop de Borriana sota un gran i antic lització r = / en la pronuncia morisca,
pont, de tant en tant baixa en paoroses avingudes, desEn total, pista mes fundada etimològicament que
trossant tota l'horta de Borriana (Cav., 108). La -n fi- a), un poc treballosa en el detall fonie, i amb fonanal es conservava encara en la mencio citada de 1248 5 ments semàntics versemblants si bé discutibles,
així com en el gentilici betxinenc i en les formes Petc) No podem desatendre la gran semblança amb el
xina; A > e ni crida l'atenció (menys en pais arabit- nom de la famosa Pechina, avui quasi reduïda a suzat). Però s'hi oposa la P- dels nombrosos Pet xi, -ina, burbi d'Almeria; però gran i fins poderosa abans que
no sols la -/- d'aquell Belchin, i l'escrúpol que causa el els moros creessin (o urbanitzessin) Almería; encara
fet que només el fr. bassin ha près sentit geo- o topo- 10 ens parlen força de Pichina els historiadors de les guergràfic, no havent-hi res d'això en les llengües ni topó- res morisques dels Ss. xvi i XVII i els historiadors àrabs
nims hispànics.
Idrissí, Himiarí, Udri, l'anomenen b'assana (pronunciai
h) Pensem en una concreció toponímica del mot segurament pecéna)-, després, la imela no s'aturà aquí,
mossàrab que apareix com alpechín, -chim, en castella sino al grau granadi de la imela, í. Pechina havia mani port., 'morques o solatge de l'oliva', 'liquid que se- 15 tingut rediviu el nacionalisme hispànic en la lluita
greguen els munts d'olives o pasta dels trulls, que que descriu Aben-Hayan contra els emirs intransigents
també existí en cat. empotzim (< alp- com anjub < al- islàmics, ajudada pels estols catalans del Comte d'Emjub), DECH, s. v. i DECAI in, 304; en els quais l'a- púríes; veg. el paràgraf de l'article petxina del DECat
glutinació de al- és una altra forma d'arabització par- (vi, 499^1-124), on concloem reconeixent-hi l'etimolocial del mot mossàrab, com la que mostra la B-: no sois 2 0 gia (VILLA) PACIANA, de PACIUS, germa de Paçà de
en Betxí sino també en la forma granadina bexina
Rosselló i del nom Sant Paria, bisbe roma de Barce(amb b- com Betxí): «la bexina que sale del aceite» lona. Betxí i els Petxí, -ina, que hi hem arrimat, po(Ordens. de los molinos de Azeite, S. xvn). La p etimo- drien tenir per base un masculí (PAGUS) PACIANUS palògica, es mantindria en les formes germanes Petxí,
raHel.
-ina (i un malí. Petxín?); també un barrane de Petxinet25
Car la imela de grau i, encara que propia del mossàte. d'Oliva (xxxni, 40.13) en pot ser colie, en -ETUM rab del regne de Granada, no resta ben estranya a les
(com si diguéssim Petxinar; o simplement diminutiu). terres de l'Est, almenys quan intervenía l'accio d'una
Sobre l'ètimon remot no crec acceptable la suggestió palatal com la c, i llavors n'anem trobant bastants casos
que ens dona un espotzim que s'hi va encreuar en cat., en els NLL val. i balears on es dona aquesta condicio,
'cua de fruita', dérivât de PES, PEDÍS (-ICINU); però e l 3 0 Betxí, en zona de tan llarga i pacífica persistència momot cast .-port .-granadí ens condueix a un dérivât de risca, sofri l'arabització de la P- en B-, a la quai es manPIX, -cis, 'pega', 'líquid negros i apégalos com la pega';
tingueren refractaris els noms de les zones més aspres
i si el menorquí Torre-petxina [1450] (vol. i, 259) ve o remotes de la Tinença i altres, i el focus nacionalisde -PICINA 'on s'explota la pega dels boscos' també s'hi ta hispànic de la Pechina del SE.; la desinència -in enajustaria, i àdhuc ens forniria aquí una altra justifica- 35 cara mantinguda de primer, acabaría per ser catalanitció topo-semàntica, atesos els grans boscos de la Ti- zada en -í; i no quedaría dones, altre escrúpol fonètic
nença i de l'Espadà.
que la l d'aqueix Belchin de 1242 isolada i que no coPel que fa a Betxí jo pensava principalment en els neixem per lectura directa,
trulls i olivars de les dues comarques vaencianes. Cert
El que podríem descartar ja tàcitament, és que
que Cavanilles nega importància a aquest conreu 4 0 aquest nom tingui res a veure amb petxina en el seu
quant a Betxí: diu que hi ha horta sobretot, i a la sentit de 'conquilla' o amb els altres ètimons hipotèresta del terme, més extensa, de secà, hi ha quasi no- tics examinais en aquell difícil article, el núm. 3, p.
més garrofers, amb figueres, només «algún olivo»; i, ex., puix que no estem en terra de costes ni de concom que son «mal cuidados, sin fruto», encara que quilles,
«corpulentos y robustos»: tot refredant-nos de la 45
idea, ens deixa l'escapatòria que en temps dels moros
En conclusió resta eliminada sense reserves tota etin'hi hauria més; car diu la GGRV 757 que vora la mologia arábiga, i assegurat l'origen mossàrab. Entre
«Bassa Seca», «los olivos que allí viven no tienen me- les tres idees examinades, deixant com improbable
nos de mil años»; però tampoc la Tinença no es fa la a), restem en forta vacillació entre b) i c). Aquesta
notar gaire com terra d'olivar.
50 amb el gros avantatge de ser un tipus onomàstic pròA l'etimologia PICIN- de 'pega es podrien objectar piament urbà, el dels noms en -ANU, -ANA, representat
variants amb r: Traver, en Antigs. Cast. Pna. (p. 128) en alguns milers de noms de tota la Romània, entre
una «acequia ---de desagüe para el alejamiento de al- ells, amb imela arabitzant, les moites desenes de NLL
perchines» hi documenta (en el S. xvi), que d'altra en -én (-ent), tipus Marinyent, Lutxent del P. Val.;
banda comprova el mot en la rodalia de Betxí; però 55 sino que aquí com en Pechina, la palatal dugué la imeaquesta r reapareix a Portugal, en les formes trasm. la fins al grau extrem -í(n), -na-, a favor de b) teníem
alperxim i pirxe, i andai, dialectal alperchín (DECat
una munió de mots i fets suggerents (fins alguna possivi, 500&20-25); de tota manera aquesta r no és obsta- bílitat de compendre I'hapax Belchin). Per decidir-nos
ele diriment, car podría venir de *alpreci, amb r re- del tot cal esperar que es trobin del nom de Betxí menpercussiva i dissociada de la p per l'àrab; àdhuc això 60 cions medievals més nombroses i ben fidedignes. A fa-

