
MISCELLÀNIA ARABISMES X-

El Xarxanet, pda. de Toris (xxx, 153-7), que pot la planta senill, amb s morisca, 
resultar simplement del 11. CIRCINATU 'tallat en rodó' 
(d'on el cast, cercenar) >mossàr. cercenáto arabitzat 
com *carcanàt (per imela). El nus de parônims de- XEPOLELLA 
gué consistir no sols en la suma de CERCETU + 5 

CIRCINATU, sinó que també s'hi complicaría el grup En la ciutat antiga de València. Entre els noms de 
del 11. CIRCINNUS,1 'circell, sarment de vinya' i 'tirabui- carrers i places; «no hace mucho tiempo que aún 
xó, cabells ondulats en espiral' d'on vingué el mot parmanecían los de Boatella, Chepolella, Baño d'en 
lleonès, trasm. i gall, cenceno 'tigeta vegetal carago- Nuno ...» Chabàs {El Arch. I, 225, ill, 188). Sovint en 
lada', 'caramell' etc. (o tota la familia estudiada en io el Rept. «mezquita de Xapolella», «id. Xupolella » (Bof. 
l'art, cenceno del DECH) (n, espt. 26Mlss., 27al5ss.). 301, 214); Chabàs hi cita també «.carraña Xopolella», 

De CIRCINNU espt. vindria, en el mossàrab arabit- 304, «Chepolella de Arch., vicus» 536, 620, i Xupolella 
zat carcán, d'on Xarxant pda. de Serra Calderona vicus, 231. Després 1238: «illam carrariam in Valencia 
(xxx, 64.12), pero encreuant-se amb CERCETU (Xar- que dicitur de Chepolella» (Huici I, 287). 
xet) i Xarxanet es pronuncia amb la -t d'aquest, i 15 Evident dérivât mossàrab del 11. CEPULLA, nom d'una 
probt. en un sign, de 'alzinar amb branques carago- varietat de ceba (cat. cibolla, DECat., cast, cebolla). 
lades'. La terms, probt. s'explica per la constr2 CARRARIA 

1 Mot independent d'aquells, de creació expressi- CEPULLARIA 'carrer on venien cebes i verdures totes' 
va, germà del gr. dial, kíkinnoi «biens, cabells que >moss. cepoláira-, amb la r=/dels moriscos se'n faria 
es deixen caure descuidadament» (p. ex. Teôcrit, 20 -eña, refós en -e/a. 
xiv, 4.) D'un altre dérivât de CEPULLA: El Xapolar, pda. 

d'Alcalà de la Jovada, 01't el capolár allí (xxxin, 
127.20), mentre que S.Guarner recull el Xapolat en 

XAUTENA cobles locals (Misc. Fabra, 397, 381). CoHectius for-
25 mats, aquest amb -ETUM (pron. arabitzada -at), i aquell 

Pda. d'Artana (xxix, 161.14), sens dubte d'un arà- amb -ar equivalent sufix romànic, -ar(-ARÉ); també 
bic cáutáin 'dues viles' dual d'un moss, ceute ci VITE. indicaren un var. Xarpolar deguda a la contamQ 

var. vg. del 11. CIVITAS 'ciutat' que ja sabíem perpetuat d'eixarpar o del serpoll nom de planta, 
en mossàrab, pels NLL Chite, Belchite, d'Andalusia i 
Aragó, DECH s.v. ciudad, n.l. 30 

XERIMPOLO, Bassa de ~ 

XAVESTRE, Pía de ~ 

Pda. munt. del Genovés (xxxn, 7.7) de PLANA SILVESTRIS 35 

'plana bosquetana' passant per planac arbéstre en el 
parlar arabitzant deis moriscos (que confonien l/r, 
i per aixô es perdé la / per dissim® en -cab-). 

Xeca, V. Xica. 40 

cerimpólo, te. de Oris (xxx, 154.20). Potser altera-
ció d'un moss, cerifólo (canviat en -polo pels moris-
cos amb / arabitzant i ultracorrecció de les pron. ará-
bigues de p com j)\ és nom de planta CAEREFOLIUM, 

que ha donat el cat. cerfull, dial, sardaboll {DECat. 
vil, 675a38), cast, perifollo {DECH ra, 745«27ss.) i el 
nom de poblé xurro (mossárab) Xarafuel (val. 
Xarafull). 

EL XELAR, Fesa del ~ XERNA, Algepsar de ~ 

Nom d'una fesa, o bifurcació de la Séquia de 45 Te. Llosa de Ranes, pron. cérna (xxxn, 39.11). 
Gavarda (xxxi, 136.9): pot venir-li d'un celler (o so- Pot resultar per alguna comparació de forma, o 
terrani) proper a aqueixa fesa, format amb CELLARIUM, per mitjà d'un sobrenom de persona, del nom del 
amb el tractament mossàrab de -LL- i l'evolució en moixó xerna, recollit a Alcoi per AlcM i per Enric 
-ar propia de molts parlars mossàrabs {ETCu, 1255, Valor {DECat. IX 5l2b2) és un ús translatiu del nom 
i supra a art. Caro). De CELLA 'cel-la, celler' de La 50 de peix xerna, prolongament mossàrab del 11. 
Xala (amb à arabitzant), te. Xixona (XXXII, 92.5). ACERNIA. 

«Ari AbixernU figura com nom d'un morisc, a. 
1408, en la llista de moriscos de l'Arx. de Cervera: 

EL XENILLET De Abi- genitiu de Abu- i el mateix sobrenom en 
55 una variant amb la i de ACERNIA O dérivât nisba 

Pda. de Torrent (xxx, 141.22), col-le. en -ETUM de en î. 


