
CASSIBRÓS 

ble, sino d'un altre NL de la mateixa terminado si- de Sant Climent de Menorca (XLIV, 62.16). El Mapa 
tuat a la vali adjacent. Mascaró posa Binicassim (sense accent, però ha de ser 

És probable que tinguem aquí el base leza, leze descuit per Benicàssim). 
«sima», «abismo», per al qual existeix una variant ETIM. Ja Julia Ribera va establir que «Los Beni-
leize (potser fins i tot *lize). Pensem en cognoms com 5 càsim, de estirpe bien conocida, poblaron, al pare-
Leiceaga, Liceaga, Leizaola, Lizola, Leizaur, Lizaur, cer, la villa de su nombre» (Dis. y Opúsculos li, 214). 
Lizaso i Lizasoain (cf. Mitxelena, Apellidos vascos, § Qâsim és, en efecte, un NP aràbic ben conegut (docu-
406). Leza és solament biscaí, però leze té una extensió mentat per Hess, GGAlg. i Littmann). Bin'tcassis, plu-
considerable: alt navarrès de Baztan, baix navarrès ral secundan de la pron. vg. Benicassi. J. F. C. 
d'Aldude, guipuscoà, labortà i suletí (cf. Azkue, Dicc. io 
s. v.). El Casso (Espolla), V. Career 

ETIM. El 2n. element dels dos noms pot ser el be. 
buruz 'mirant a', 'de cara a', 'enfront de'. La primera 
acc. del mot, que dona Azkue, és «mirando a..., aten- CASSOLA 
diendo a..., frente a...» i localitza en baix navarrès, la-15 
bortà i suletí. L'accepció sisena és «dirigiéndose» (cf. Nom de dos indrets situais a l'Oest de la Creu de 
Azkue, s.v.). Un ètimon *LEIZE-BURUZ O *LEZE-BU- Cameles (Rosselló): el Mener d'En Cassola i el Casot 
RUZ 'de cara al precipici' seria per tant força convin- d'En Cassola, els quais deuen correspondre al collet 
cent. per on el cami de Castellnou passa el serrât entre el 

El primer d'aquell: *KARTZE BURUZ 'de cara al pe- 20 Còrrec de la Font de París i el dels Clots, o bé entre 
dregar'. Kartze és la forma antiga suposada pel base aquest i el de Cameles. El Casot es troba al peu del 
actual (h)artze 'pedregar', que ha estât productiva en poblé en direcció cap a Polig (1960; Ll. xxvn, 50, 52). 
l'onomàstica eusquera: «-artz/(h)artze 'pedregal' (de Cf. Cassola com a NP a Puçol (Horta de València) 
(h)arri): Arçabe, Arza, Arzalluz [Arcelas, Arcellus, (1962; Ll. xxx, 47). Notem aixi mateix, al Baix Maes-
Arzallus, cf. Arriluce, Arreluce, Arreluz), Arzamendi, 25 trat, el Pou de la Cassola / de la Cassoleta dins la vila 
acaso Arzadun» (Mitxelena, Apellidos vascos, § 100). d'Alcalà de Xivert (1961, Ll. xxvin, 183), i, a la Ri-
Aquesta etimologia va ser ja apuntada per Coromines bera de Xúquer, el Braç de Cassola a Alfarb (1962; 
a E.T.C, i, 142. Ll. xxx, 173). 

2) Cassovall (Pallerols, Urgellet), on la terminació En un document de l'any 1588 s'esmenta el Carrer 
-vali és pre-romana, probablement ibero-basca, que es 30 de la Cassola a Castello de la Plana (Traver, Antigüe-
repeteix en Aixirivall, Xuvall etc.; amb el Ir. compo- dades de Cast, de la Plana, 479). En el plural hi ha 
nent igual que Cassibrós, però la e labialitzada per el Serrât de les Cassoles al terme de Gósol (1963; Ll. 
la v. xxxvin, 87); i St. Gervasi de Cassoles, antic munici-

3) Cansuberri. Borda a Àreu (Alt Pallars). Potser pi del Barcelonés avui agrégat al de Barcelona (Gran 
de Kartze-be-erri 'lloc sota la tartera', amb dissimila-35 EncCat, s.v.); Sancii Gervasii 1182 (Balari, OrigHist 
ció r-r > n-r. Cf. Besiberri < Beso-be-erri. Cat, 67), Sent Jarvari 1359 (CoDoACA xn, 7). 

4) Nibrós (Estaon, Alt Pallars). Altre cop amb ter- Deriv. en al Confient: Mas Cassoli al terme de 
minado en -brós, que procedirà de buruz. Per al Ir. Jóc, situât al Nord-Est del Mas d'en Rubí, i al terme 
component, cf. els NLL veïns Niarte i Noarre (E.T.C, de Rigardà existeix un petit nucli de cases anomenat 
i, 163, 139). 40 Son Cassoli, els quais semblen ambdós correspondre 

5) Cassebrû. El Serrât de Cassabrú o Cassabró pron. a la mateixa propietat antiga (1960; Ll. xxvi, 176, 
kasdbrú es troba al terme de Jujols, al Confient (Coro- 201). Així mateix, al terme d'Espira de Confient hi 
mines, Ll. xxin, 166). Sembla d'igual origen que Cas- ha el Bosc d'En Cassoli (1960; Ll. xxvi, 142). Com a 
sibrós, com pseudo-singular secundari, encara que si- NP Cassoli (escrit Cassoly, Cassuly) es constata a Els 
gui en comarca del Nordest, en la quai, però, aparei-45 Masos (Confient) (1960; Ll. xxvi, 76), a La Menerà 
xen encara NLL bascos (Nyer, Suanyes). X . T. (Vallespir) (1959; Ll. xxiv, 64), i a Bages (Rosselló) 

(1959; Ll. xxv, 72), on, en el cas deis dos últims llocs, 
encara hi era viu els anys 1914-18. 

CÀSSIM, BENI— ETIM. Tot piegai fa pensar en un origen a base 
50 de la idea d"olla, cadolla, gorja', format amb Cassola 

Vila i municipi de la Pna. Cast., entre la Serra del (per a l'etim. d'aquestes veg. el DECat) (semàntica 
Desert de les Palmes, la de Montornés i la costa. com en cadolla, DECat n, 391-392). Ph. R. 

PRON. MOD.: benikàsi, oït l'any 1935 per JCor. 
etcétera. Cassovall, V. Cassibrós Castalona, V. Caries 

DOC. ANT. Benicasim a. 1278 (Mz. Ferrando, 55 
Doc.Val.ACA, reg. 49, f. 91v); Benicacim a. 1376 (Doc. 
ACA, reg. 928, f. 184); Benicacim a. 1398 (Llibres CAST ALLA 
de Vàlues de Castellò de la Plana. Documentado fa-
cilitada per Sánchez Gozalvo). Vila gran, a la Foia del seu nom, al SO. d'Alcoi i 

PARÒNIMS. Binicassis, partida cap a Sa Forana,60 Nordoest d'Alacant. 


