
ALBABOR 

rien vali d'Alba ajudant-hi fonètica diferenciadora de riant cast, antiq. (i dialectal d'Almeria) amapol, de 
la li. En efecte, coneixem força testimonis de la LL Ila- terminació masculina, prové de la forma del «generi-
tina servada com a geminada sense palatalitzar en les cum» aràbic, que PAlc registra a manera de plural, 
relíquies mossàrabs de valls valencianes remotes i de happapáur (271¿>6). 
parlar molt conservador, com ara bólla, que em certi- 5 

ficà Enric Valor per a la rodalia de Castalia en el sen-
tit de 'pilota, botxa', i bolletes per a les baletes de ju- ALBACAR, -CARA 
gar els xiquets (veg. DECat i, 59a2Q, 60«59-Ml), del 
11. BÜLLA. Arabisme provinent dels mots que explico i detallo 

No lluny al NO. de la Vali d'Alba es repeteix aquest 1 0 en l'article barbacana del DECat (i, 6354ss. i ja en el 
fenomen fonètic diferenciador: Castelldalbo turó en el DCEC I, 396-7). Es tracta de l'àr. baqar coHe. amb el 
terme de Culla (oxt -eldálbo, xxiv, 72.4) resulta evi- sentit de 'bous i vaques', i de l'antic nom d'unitat ba-
dentment de kastellálbo 'castell blanc'. qara, que expressa en principi un cap de vacum; però 

És ciar que amb aquest carácter d'adjectiu n'hi ha l'àrab vulgar andalussí confonia sovint en una mateixa 
una munió de casos en NLL de totes les régions. Pe- U forma les dues catégories; i consta per PAlc que el 
nya Alba, i barranca de P. Al. a la valí de Pego (XXXIJU, mot s'hi accentuava baqár, baqára (424ál, 3). 
108.8). A l'Urgellet, Segre avall de La Seu, en un doc. A Benimarfull, font i partida d'albakár (xxxiv, 13. 
de 1004: «de orientis afrontat in ipsa Roca Alba de 16), on font haurà reemplaçat el seu sinònim aràbic 
Anseredo» (Baraut, Car t. de Codinet, S 43.59), deter- cain al-baqâr 'font de les vaques'; i consta com a lloc 
minât per un NP germànic; Coma Alba (komâlba) a la 2 0 de moriscos el 1570 (SSiv.). A PAJeixar: Pont d'Alba-
Setta d'Odèn i Canalda (xxxvni, 153.3). Vilalba molt ca{r), que Alb. Manent grafia «del Bacà» (en la seva 
repetit com a nom de pobles i poblats; mes encara Pe- monografia toponímica d'aquell poblé, nota 468) i des-
dralba, -albes, Peralba. Altres vegades amb més consi- criu: «és de dues arcades i sembla antic; hom l'atri-
derables alteracions fonètiques, com Guialbes {St. Es- bueix ais moros» segurament amb rao; pot haver-se 
teve de en el Gironès Nord), dissimilai de Glisal- & dit en àrab qántara al-baqár 'pont dels bovins', sigui 
bes, amb la consegüent eliminació de la primera l i la perqué hi fessin passar bestiar, sigui perqué menés a 
primera Í), i forma concreta de glésies albes ECLESIAS un portal de murs del poblé, admetent que aquí tin-
ALBAS), Queralbs de Quers Alb s 'penyes blanques'; 1 guem albacar en el sentit de 'barbacana d'un baluard', 
SPINOS ALBOS com a nom de planta, l'arç blanc, d'on en què l'usa Jaume I, com a abreujament de bâb al-
Espinaub, reduïit a L'Espinau, mas de les Guilleries, 30 baqár (com explico en el DECat, 635b3). 
damunt Sta. Creu dHorta: Monta(u)b a l'ait Carde- A Mail., una velia alquería del terme de Santanyi 
ner. Font del Finalbo te. Noris (alt Pallars) combinat duia el nom d'«Albecara» BSAL vin, 375b, que diuen 
amb FENUM 'fenc', i paraHel a lo Fener Blanc terme ja figura en el Rept.: probablement qária 'l-baqára 
d'Alins. De Albea, la serra de la Vali d'Alba, fou equi- Talqueria del vacum'; no sembla que hagi deixat ras-
valent Collo de Albura, que llegim en un doc. de 1099, 3 5 tre aquest nom fins avui, almenys no en trobo nota en 
afr. S. de la ribera de Nargó (Alt Urgell), Cart. de Ta- les meves enquestes, ni s'hi veu res semblant en el 
vèrnoles 109.22. Font d'Albina a Benilloba (XXXIII, m. Despuig, ni l'hi veig en el Masc.; car no hi ha prou 
159.9): hi havien fet un tint (probablement per la pro- base per conjecturar que aquest nom antic s'hagi po-
pietat, d'aquella aigua, d'esblanqueir la roba): pot ve- gut convertir en Alquería Blanca (el Uogaret d'aquest 
nir de FONTEM ALBINA M (mossàr. nta > nda). 4 0 nom que ja figura aixi en el Despuig) ni ser substituït 

I bastin aquests com a exemples, car podem près- pel nom barbacana (rival lexical de 'albacar o de b'al-
cindir ací deis casos de substantivado aplicats a bacar, com s'explica en el DECat); per més que hi hagi 
l'aurora etc., i ais derivats i compostos més compii- Cala Barbacana, a la costa prop de Porto-Colom (Mas-
cats. caro, 41E10); el quai si bé és ja de Felanitx no és 

1 V. encara Alboquers, s. v. Boquers. 4 5 lluny de Calonge, pertanyent a Santanyi. Interessa 
perqué són rars allí els arabismes. En ús viu: a. 1138, 
«turris destructa in porta de ipso albacar» afrontado 

ALBABOR de Bellcaire i Balaguer (Font Rius, C.d.p., § 56.15). 
De tot això separem el parònim L'Albacor, partida 

Partida rural entre Xixona (J. G. M. 1935) i Tibi, *> de la Pobla dd Duc (xxxii, 159.14), que deu venir 
on vaig recollir-ho pron. I al babor (xxxv, 192.22). Sens d'un hadd al-bakûr 'terme o partida de les bacores o 
dubte nom d'una estesa de camps entacats de roselles, figues-flors' («breva: bacóra, bacór» PAlc 119al9). 
anomenades ababols en moites zones del cat. ocdd. i 
d d val., p. ex. a Lliria; com aquest, prové del mossàr. Albadanys (Puig de Sta. Maria), veg. art. Albà (fi). 
arabitzat hababâura (RMa etc.), que documento en 5 5 Albadàs, Albadera, V. Albatera 
l'artide amapola d d DECH (i, 232al4ss., 44ss.), amb 
la particularitat que en aquest NL s'ha conservât mi-
llor la -r arábiga, però s'hi ha ficat com a intrus l'arti- ALBADELL, S' 
de aràbic d-\ d'altra banda sliauria pogut observar en 
aquell artide que la forma ababol, Albabor, i la va- 6 0 Partida rural mail., pertanyent al terme de Puigpu-


