BUSOT
cura deis intéressais si el cognom castella Buceta ve
també d'això.

PRON. MOD. Predominen i sòn mes fidedignes les
informacions que li assignen s sonora. En el comité
que prepara la llista ortogràfica de 1934-35, J . Giner
i March creia que és busçt amb sorda (tal com ja haBUSEU
J via escrit Mateu i Llopis (Pais Val., 108); havent-hi
hagut dubtes, i havent-se informat a Xixona, obtinAgregat de Baén, situât damunt d'aquest poble, en gué (abril 1935) busçt i gentilici busotéros, i igual li
els orígens d'un petit afl. esq. de la N. Pallaresa, per digueren d'Alacant i rodalia uns dies més tard,
dalt de Gerri.
Refiant-me'n, vaig oblidar de preguntar-ho en les
PRON. MOD. buzéu «barri de Baén, no confondre'110 meves enqs. dels pobles de la Marina, l'any 1963; però
amb Us eu» 1920 (a Gerri). Jo també en vaig pendre no- havent fet una indagació sistemàtica de tots els noms
ta el 1957, i 1963: tots dos son dalt de la mateixa serra de pobles a la Torre de les Maçanes, digueren buzçt
secundaria, però Buseu més ait que Useu i més a l'Est. i gentilici buzotéros, sense vacillació (xxxv, 79.14);
DOC. ANT. 817: «in terr. Cortetano, tras castro
a les enqs. de Busot, i alguns dies més tard, no vaig
Erbolone --- in loco ubi dicitur Boisice» (colle. Moreau 15 anotar-ho fonèticament, però posant a busot s simi, 49, i Abadal, P. i R., núm. 3); 839: «de Gerre mo- pie, en ortografia. En la preparació del nomenclátor
nasterio --- de villa Buisece --- villa Buisece ---» (del de Sanchis Guarner (1964-66) coincidirem a adopcartoral de Gerri en la colle Mor. i, 49; i Abadal tar Busot amb sonora, amb eli (que potser també en
però escrivint Buiseze, núm. 16); 849: «ad Buisede»
tenia informado directa (iv-1991).1 Ara se n'han inen un doc. del cartoral de Gerri (que Abadal núm. 41, 20 format de nou Emili Casanova i En Giner, amb el
considera ¿amb rao?, interpolât).
Prof. Colomina i algú més d'Alacant i d'Alcoi, i tots
Junt amb aqüestes formes en trobo de molt dubto- coincideixen que és buzót amb sonora,
ses, en part certament mal copiades o identificades
Escasseja la DOC. ANT. 1244: Busot (Huici i, 382)
erradament, però les consignem totes, sense destriar i en l'ed. del Tractat d'Almisra p. p. BABL m , 106,
sistemàticament; Cap a l'a. 777: doc. citât complet V apareix també Busot però més avall Bussot, Bossot sesupra, s. v. Baén: «castrum de Bahen et Y sert [Useu?]
gons els Fori Regni Val. (ed. 1574, f° 2). És ciar que la
et Ossei --- Thaus ---»; 893: «Burgali — eccl. Sti. grafia Busot deis erudits dels Ss. xvn-xix (Escolano,
Vincentii de Oez --- Olb ---» (Mor. ih, 78); sembla LzVargas, Cavanilles, Jul. Ribera, Figueres Pacheco)
el mateix en un de 930: «eccl. Sti. Vincentio super no compta per a la qüestió de la s, puix que aquests
amnem Nocariae in loco q. d. Bisutile sive Obesse» 30 escriuen en castella i no distingeixen ss de s.
(Mor. v, 75): cit. entre Bernuy d'Àssua i Ribera de
Té alguna importancia, si bé més incerta, en tots
Cardós, per tant no pot tractar-se d'Oveix, que és en sentits, la forma del nom en personatges nostres de
el Ramiceli). En el doc. 200, i p. 236, de 966, on Aba- l'E. Mj.: P. Busot enviât de l'Almirall Brng. de Vilaredal suggeria identificar-hi un Vesovis, ja ho rectifica
gut a Jaume rei de Sicilia a. 1290 (Finke, Acta Arag.
eli mateix, en fe d'err., proposant Balastui (també h i 3 5 ni, 8). Micer G. P. Buçot, home de confiança de Joan I
ha, però, un Bessui). En un de 807: «villarunculi --- (rival de Bernât Metge) a. 1396 (ed. de Metge per
de Ice et de Bahen et de Uses» (Mor. i, 31-32): potser Riquer, 238); Ramon Buçot ciutadà de Barcelona any
aquest és Useu, però si Ice està per Buseu, seria per1399 (BABL xi, 433); DAg: Bussot cognom Barcelona
què és còpia on ha quedat mutilât del Bo-.
1480 i 1529. En El Arch. vii, 343, s'assenyala en l'arETIM. Resta ferma l'anàlisi bascoide ibos-itze ar- 4<> xiu d'Alacant (i, 11. 3, f° 298v) un doc. de 1252, on el
gumentada supra, en els articles Bosia i Boldis ( < Bosrei de Castella assigna aquest poble a Alacant junt
lis). També en els dos llogarets veïns, Useu i Enseu
amb altres, en qualitat d'aldea, però no hi dona conés fàcil reconèixer un primer membre bascoide; el text ni precisa la forma del nom.
d'Enseu seria antz 'cabra', que hem trobat en Ans i
Son importants les inf. que ens dona Cavanilles
Ansuï). Probablement no hi ha més que una coinci- 43 (ii, 246) sobre Busot. «Su termino tiene más de una
dència fortuita amb el nom xurro del valle de Buseo
legua de diámetro, cercado por Alicante, Xixona y
te. Chera, on s'ha fet un famós pantà (GGRV 938).
Relleu; en tiempo de los moriscos había 80 familias,
hoy 326, y en Aygües 150», «en los montes multitud
de árboles fructíferos, que forman como bosques; los
Busil, V. Boi (Bausili)
Buson,Y. Bonsotn
Bus- 50 principales, algarrobos, que dan 60.200 arrobas de
sac(s), V. Bossac Bussaina, Bussanya, V. Busa Bus- fruto, y almendros, 100 cahíces en cascara --- 3000 de
sols, V. Bauçols, s. v. Balç
barrilla» (insòlit això); alaba la gran fabricado de
vidre, com a cosa extraordinària i pròpia d'allà: 80.000
BUSOT
piezas cada año; passant a parlar del Cabesó del Or:
5 5 «en las alturas vestigios de minas y piritas ---», i sePoble situât una dotzena de k. al Nord d'Alacant gueix referint-se a aquests i altres minerais del sòl:
i uns 8 al SE. de Xixona; no formava part del regne molt detingudament el sofre, que ha d'existir en gran
de Jaume I (que cessava a Xixona i Aigües, 5 k. al NE. quantitat en el subsòl, a causa del gust i «la calor de
de Busot) i no entrà en el nostre domini fins a Jau- las aguas, 36 grados» i un «olorcillo a azufre» que es
6 0 nota en totes sense que deixin de ser potables i agrame I I .

