
B I N A R R I S C 

DERIV. El Biguerar, en la boscosa vali de Benigà-
n i m (XXXTI, 1 0 . 8 ) . 

BIJAUCA 

que a Isil (xx, 167, 176) el mateix nom es pronuncia 
bizçre, la i pot ser responsable de la palatalització en 
z, és més fundat creure que ve del mateix nom que 
Bisaùrri i Besora passant per la contracció Bisâurri. 

Nom d'una pda. de Tàrbena (Marina de Callosa), BILAIRE 
xxxiv, 174.3. Nom que intriga per la seva singular es-
tructura, isolât, d'origen incert. En DECat i, 559b30, Partida te. Monòver (prop del de Salinas) xxxvi, 
ja vaig fer-ne algunes conjectures, sospesant la possi-10 86.10, el Bilaire (1971). També Vilaire cognom (deu 
bilitat de relàcionar-lo amb bajoca 'tavella de la lie- ser rar, car no en DAg ni AlcM); Samuel Vilaire Tu-
gum' (i bajoc 'babau'), les quais topen amb el fet que rull, autor de «Alcudia, breve información para el vi-
l'ètimon d'aquest apellatiu sembla haver tingut o, sitante (Palma 1956). Semblen noms mossàrabs: Vi-
no pas AU, tenint en compte que hi ha o occitana LLARIA masculi plural 'els vilars', cf. Mas de Biller 
(no au), en el gc. pirin. bajoca (i bajoc en el sentit d e { b i l e ) te. Cabanes de l'Arc (xxix, 124.4); menys ver-
'babau', en altres dialectes occitans), 558&56-59tf21. semblant pensar en BELLUM AGRUM 'camp bonic': car 

L'estructura de Bijauca recorda la freqiïent A-AU 'bo' (com en Bonaire BONUM AGRUM) entra més que 
dels celtismes romànics (alauda, bacauda, bascauda, cf. 'beli' en l'ordre d'idees de la gent rustica. 
PVArGc, s. v. bascoja), i de tants N L L , com DARAUCA 
(Valarauga < DAL-ARAUR-ICA); però aquesta semblan-20 Bilambuts, -utx, V. Benaùt Bilarda, V. Beliarda 
ça, encara que no sembli sera casual, vist que aques- Billena, Billeneta, V. apèndix a Belianes Bilbo (a 
tes valls del SE. Valencia no son pas gens de substrat Viu de LI.) i Biliba, V. Vilba Bille{r), V. Bilaire 
cèltic; una de les conjectures ethnologiques preses alli Billoro, -llouru N P rbg. i Billuera eiv., V. Villores 
en més consideració, amb el nom de tribu gallo-cèlti- Els Billomos {-lómos), pda. de Costur (xxix, 9.19), 
ca BODIÓCASSES, abreujat més tard en BADIOCAS ( > Ba-25 moss. de VALLE DE ULMOS 'vali dels oms'. 
yeux), justament té ô, en contradicció amb au de Bi-
jauca. Igualment si es tracta de BAJANA encreuat amb Billot (bilçi), barrane de la Font de ~ te. Biar, pro-
el mossàr. sulûqa 'tavella de llegum' com suggereixo bablement de l'àr. bàllût 'roure' (veg. DEC H s. v. be-
en el Supl. al DECat. Ilota). 

No sembla arabisme: per l'estructura quadrilitera i 3 0 

un mot rar baggaq «bavard» (amb substantiu i verb Bilia, V. Bislam 
corresponents «verbiage, baliverne», Dozy, Suppl. i, 
51b), estrany a l'àrab comu (només en el egipei Boq-
tor), encara que la â davant q pogués pronunciar-se BIMBOCA, Forât i Coli de ~ 
quasi com ò, no serveix semànticament, ni correspond 
al diftong de Bijauca. Entre el Moixeró i la Serra del Cadi. En DECat 512a 

És, però, ben possible que es tracti d'un N P com- 4-25 ja estudio aquest nom, pron. bimbokd (1928); 
post amb Abu- (cas compi. Abi-), que en els N P P i CATorras (Pir. Cat., Berguedà); Cova Mimboca (en 
NLL apareix reduït a Bu- ben sovint, però també a Sota Terra Cl. Mu. Tssa. i, 9), demostrant-li l'etimolo-
Bi-. El mot gauq, gauqa 'colla, banda de gent' (encara 40 già ABINCI BUCCA 'boca de l'avene'; notem que el nexe 
que d'una arrel escassa en àrab, i estranya a RMa i -rnb- en fonètica catalana demostra que ha de ser un 
PAlc) està ben documentât en autors africans i orien- compost, i la ó descarta el sufix -occu, -A, i hi revela 
tais de l'Edat Mitjana (Abu-l-Walid, 1001 Nits, Boqtor, el mot bóca, BUCCA. Un nom semblant veg. en Bocaver-
Dozy i, 235). Llavors tenim dret a postular un N P tetta entre Prats de Mollo i Rocabruna. 
*Bi g-gauqa. No desconfiem de la idea per no trobar- 45 
ne noticia en reculls de NPP(GG/l/g,Hess,Lit tmann); Binabuts i Binambuts, V. Benaùt Binalagant, V. 
perquè, més que N P pot ser sobrenom format amb -lagant Binamaimó, V. Vinanaimó Binamussa, V. 
{A)bi/{A)bu mer exponent semàntic (abstracte tant Vinamussa Binarràs, V. -ras, Beni(r)-
com personal); versemblant que fos un sobrenom, amb 
el sentit 'el de la colla, de l'escamot', aplicat no sols 50 
a aigu sino també a un lloc freqiientat per una colla BINARRISC 
de gent tal o tal. 

En te. de Teulada (Marina Val.) (xxxiv, 61.15): se-
gurament mossàrab, amb b- arabitzant, de Pena {del) 

BIJÒRRI 55 risku = castella risco 'cingle', cf. Rasquera. 

Partida del Pago (obac) d'Alós d'Àneu, V. PVArGc, Binasqué, V. Benasquer Binaumaia men. V. s. v. 
312 ¿17, on apunto la possibilitat que es relacioni amb Almallia, vol. i, 37 Binaut, V. Benaùt La Binguera, 
un mot gascó del Comenge, bajòrd, -àrdi 'vi, vi do- V. Berenguer 
lent', i bajou, bajourado ' tuf ' , d'origen ignot. Però com 60 


