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ni, voi. 2, 243-5), estudi compiei i crític on es troba- -r- (lletra hebrea res) entre vocals. 
ran més informado histórica i algunes altres men- (2) L'altra etimologia que ha estat sostinguda es fun-
cions. La forma predominant Ebusus queda ja fixada da en el fet que les monedes ebusitanes més antigües 
en 1 us llatí: el «municipium Flavium Ebusum» cons- ja porten la imatge d'un déu Bes, déu únic, i les pos-
ta en una inscr. del temps de Vespasià (CIL H, 3663). 5 teriors fins en temps roma hi combinen la imatge de 
Hi ha bisbe a l'illa Evusus a. 484, i «episcopum Ebo- Bes amb el bust de l'emperador; d'aquí s'ha dedu'it 
sitane insule», durant el domini bizantí (S. vi). I així una altra etimologia: i-bus-im amb i- variant de i/e 
seguí en les fonts llatines medievals; Ebusus fins en 'illa' amb la desinència de plural -im\ Y-BUS-IM 'la illa 
el poema del Veronès Liber Majolichinus, que abans deis (seguidors) de Bes'. Així s'evita la greu objecció 
de narrar l'intent de conquesta de Mallorca realitzat10 de la falta de -r- i queda a cura deis semitistes judicar 
l'any 1115 pel nostre comte Ramon Berenguer I I I , en si és lícita l'equivalència i/eA ¿Potser un *ybesim es 
alianza amb la República de Pisa, explica que primer canvià en ybosim per influència de -os del nom d'ar-
havien saquejat Eivissa. bre berosì Així hi hauria també quelcom de cert en 

Segons tota probabilitat, és el nom que li havien la teoria (2), tot restant la (2) com a bàsica.2 

posai els cartaginesos, en la seva varietat púnica de 15 Convindrà remetre ara a l'estudi deis noms eivis-
la llengua fenicia. Tot això sembla venir del nom que senes que s'ha fet en gran quantitat en el nostre voi. i. 
li donaren els cartaginesos o fenicis, el qual consta en Allí hem donat l'etimologia de Atzaró, Balàfia, Balan-
íes monedes en la forma 'YBSM no vocalitzada (M. sat, Buscastell (p. 80), Campanitx, Castaví, Conte, Co-
Campo, Las Monedas de Ebusus, 91), i més tard en roña, Espalmador, Forada, Forca, -Formiga, Frutterà, 
monedes del temps de Tiberi: «insula Augusta Y bu- 20 Gasi, ] ondai, Jueu, Labritja, Moma, Nono, Peralta, 
sim» (Mon. Ling. Iber., 112). Per ella, Picossa, Portmany, Rabat-Eivissa, Safragell, 

ETIM. En el nivell immediat és dones aquesta. Cert Tagomago, Tur, Vadella (amb Pada), Xarraca, i allí en 
que l'evolució fonètica seria incomprensible si la vàrem proposar una de Vedrà que després rectifiquem 
transmissió al romànic hagués estat directa: no s'ex- en els articles (supra) sobre Clariana i Caro, ateses les 
plicaria la i tònica, ni la conservado de la -s- com a 25 dades lluminoses que hi ha aportat E. Ribas Mari en 
sorda q, però tot això ho explica la transmissió a tra- el BSOnom. Bna. m. 38 (1890), 3946. També es farà 
vés de l'àrab; fins i tot la -a final en lloc de u es com- alguna rectificació a Moma (cf. art. Muría) i alguna 
prèn millor d'aquesta manera. I en àrab s'explica tot altra. 
això fàcilment: per contaminado d'un adjectiu molt D'altres treballs meus: Noms eivissencs (E.T.C, il, 
viu en àrab, de la fecunda arrel arábiga ybs 'assecar-se,30 221-8); Tormentera i Balansat, ib. 229-35. Artide vén-
endurir-se', de la qual ve un adjectiu, en diverses va- da, DECat ix, 75-77 i notes 6 i 7. 
riants, sobretot yàbis (PAlc, 393bl, «seco»; RMa, 378 Acabarem amb la indicació d'altres obres bàsiques 
s. v. sicare), que no sois té el sentit de 'sec' sino tam- sobre Eivissa i la seva toponimia. 
bé 'dur' (Dozy, Suppl. li, 848¿>), amb una variant més Isidor Macabich, Ebusus: Ciclo romano. Santa Ma-
rara yàbis. Però és ciar que l'etimologia d'Eivissa no 35 ría la Mayor. Crónicas. Feudalismo. Historia de Ibiza, 
és el mot aràbic (com suggerì algú, amb protesta de i, 550 pp. Palma de M., 1966. 
Macabich aflegant amb raó que l'illa no té res de se- J . Mari Cardona, Les Pitiüses, voi. i, La Conquista 
ca); l'àrab no féu més que alterar I'EBUSUS semito-llati Catalana de 1235; Llibre d'Entreveniments, in, For-
adaptant-lo a un mot seu usual que se li assemblava mentera, 1976. 
tant, i donant-li el gènere femeni del mot que signifi- 40 Arxiduc Lluis Salvador d'Àustria, Die Balearen 
ca 'illa': «gazira yebisa»; de 1 us popular, un poc alte- (Leipzig 1869-71 en 7 vols. un d'ells dedicai a Eivis-
rat així, surt Eviga la forma inicial romànica i cata- sa); n'hi ha trad. catalana i trad. castellana, 
lana. Quadrado, en coHaboració amb Piferrer, Islas Ba-

Sobre Ì'ETIM. última, del mot púnic, hauran d'a- leares, en bona part dedicada a Eivissa, pp. 1300-1400. 
cabar de decidir els semitistes. Hi ha dues teories, uni- v Joan Castello i Gasch, en la seva revista El Pitiuso, 
ques que em semblen raonables. Una: (1) La que resu- des d'abans de 1967, aporta gran nombre d'informació 
meixo d'un article del Prof. J . M. Millas i Vallicrosa: toponímica i folklórica ben observada i de primera mà. 
«las palabras fenicias --- Ibosim — proviene de Ibe- Per a la dialectología i el lèxic peculiar d'Eivissa és 
rosim o Eberosim, palabra fenida que significa 'isla cabdal l'estudi d'Aina Moli pubi, en la Rev. de Fil. 
de pinos'» (Sefarad i, 313; cf. Macabich, Hi. Ib., 85). Esp., c. 1970. 
Seria, dones, un nom paraHel al que Ji donaren altres 1 M. Campo, Las Monedas de Ebusus; Tarradell-
grecs Ilirvovcta (Diodor v, 16) i algunes monedes, co- Font, Eivissa Cartaginesa, 214. Tovar, o. c. 24, pp. 
piada per part deis romans, Pityusa (Plini m, 5.76), 245-6; Macabich, Hi. Ib., 86; idea iniciada per M. 
perqué és plena de pins (gr. nlxug) («Pityusae graece Judas, Revue Archéologique 1859. — 2 Com que 
dictae a frutice pineo»); com que això sí que és ben 5 3 la cp del grec arcaic era una p oclusiva, débil per l'as-
verdader, és un paraHelisme molt suggestiu. Però al- pirado, poc diferent d'una b, se m'acut (mer assaig 
tres semitistes han discrepai, amb raons que en part imaginatiu) si el gr. 'Ofpcoüaa, nom de Formente-
no puc judicar (el mot seria ber os i significa més avíat ra, dita llavors «Ebusus minor» podría ser una hel-
'xiprer' segons alguns, Sefarad xvi, 325). Però bé sem- lenització, que fessin els mariners foceus, quan o'ien 
bla que tenen raó en objectar-li la desaparició de la 60 Ybosi, prenent-ho per una pron. estrangera de o<pi<; 


