
XINQUER 

3) Xarlit, barrane de te. de Betxi (xxrx, 156.25): Xim, V. Mise. M os. X- Xima, Ximas, Ximó, hipo-
sens dubte de SÏLÏCËTUM 'pedregar', dérivât col-lectiu, coristics del NP Joaquim Ximilles, V. Xim s.v. Mise. 
amb la mateixa transposició que en Xirles. Mos. X- Xina, Xines, Xinitos, Xinelo, Xinorla, 

4) també ha de tenir tal etim. el nom d'una munta- Xinorlet, V. Aigua-senosa 
nya al NE. de Barcelona; la Serra de Sélleos (Exc. 13, 5 
1924), damunt d'Òrrius, al NNO. de Mataró, cim més 
ait el Turó Gros de Sélleos, en la carena que parteix XINQUER 
aigües amb el Vallès. La naturalesa del Hoc sugge-
reix que ve de (MONS) SÏÛCUM 'turó deis rocaters', en Nom de diversos llocs menors en el P. Val. i altres 
gen. plural; i amb -Il per contaminado deis molts io terres de substrat mossàrab. 
NLL derivats de CELLA (Celler; Cella, Cellera etc.). -i- XINQUER, llogaret a la Serra d'Espadà, agre, a 

5) SÍLEX també deixà descendència en NLL de fora Veo, mun. Alcudia de Veo (de parla xurra aquest). 
del català. Degué haver-hi un poblat Selz prop d'Os- Cbinque: «aldea infeliz de solas tres familias» 
ca, judicant per un «Don Gomes de Peira Selç» en (Cavanilles n, 106; Honori Garcia BSCC xix, 428). 
doc. de 1277 (Nav. Tomás, Docs.Ling.Ar., 41.36), que 15 MENC. ANT. En el Rept.: donació a Eximinus 
deu venir de PETRA SILICIS (gen.). Selce dos pobles Amoravit alqueriam qui est juxta Almonaciret vocatur 
prop d'Oviedo (Sachs, REE xxiv) I els NLL toscans Chinqueyr, cum furnis et molendinis» (Bof. 254.25). 
Sélice, La Selce (doc. Scilicem en un doc. medieval) i 1242. Sentquer (MiretS., Itin. de Jaume I, p. 155): 
Selciaja (Pieri, Top.Arno, 328), en fi els noms com forma ultracorregida de Senquer'à causa de la vacil-la-
Chilch o Chilch-stein nombrosos, désignant rocaters 20 ció en noms com Sant-Quirze o Sant-Carles, entre 
en els Grisons (Planta-Schorta, Ràtisches les grafies antigües Sentquirze/Senquirze/Sentcarle 
Namenbuch).1 /Sencarles. 1248: «vallis de Civieyo (mal llegit per 

1 Quedem en dubte sobre la possibilitat que Gilet Ginceyro), pron. cinkéiro en una llista d'afrs. entre 
(el poblé vei de Morvedre) vingui de SÏLÏCTUM, Onda i Tales va citât entre Eslida i Fanzara (GGRV, 
colle. de SILEX (veg. aquell article). Una altra qües- 25 804). En l'enq. de 1961, a Veo, vaig oir âr\kér (xix, 
tió dubtosa la presenta el nom Xiraleix, d'un lloc, 175.6); en la d'Artana «Xanquet» (xxrx, I6 l . l 6 ) amb 
prop de Xirles. Mateu Llopis: Torre de Xiraleix, te. una -t, que podría resultar d'una dissimilació dife-
Vilajoiosa (ElPais Val. 55). Chireleix a. 1575, Orts, rent, entre les dues r-r de l'ètimon. V. també la pro-
en els seu treball sobre Benidorm (ni, 5.6). C. 1570 bable etim. de Xiclati, supra. 
en la descripció del limits del Regne de València: 30 UETIM. ja va quedar ben explicada a l'art, del BDC 
«riCf de Aygües a Patalaya del toçal de Giralet, una xxrv, 33-34, i l'art, chinquero (mot de la mateixa etim.) 
legua de donde a V\\Y¿.-joyosa, medi legua» (ElArch. del DCEC i DECH (il, 362), que extracto: «La más 
iv, 378), però com que això devia escriure-ho un antigua documentación de vocablo está en el 
castella o andalús (s'hi observen algunes castella- mozárabe donde RMa. recoge sirkair, trad. «tu-
nitzacions, mereixen més crédit la -¿ci la Ch-o X- 35 gurium» ['cabaña'] i «solaris» [golfes i 'corral, pleta'], 
d'En Mateu i del doc. de 1375). El fet de ser bas- del cual procede, con disim. de las dos r-r, el nom-
tant prop de Xirles (tanmateix només uns 15 k., i bre de la aldea de Xinquer, y con otra disimQ, el cast, 
aquest és terra endins), fa pensar que en sigui un chiquera, son derivados del ár. sarka 'red, lazo, correa 
dérivât antic, amb sufix mossàrab -airs (-ARIOS) de cuero'». El mot aràbic tenia vocalització oscil lant 
réduit a -eix, quasi com en Patraix PETRARIOS, i 40 sarka /surka /sáraka, i també sîrka (RMa., Gloss. de 
altres en -ARIOS (Barraix, Beniarrupaix) o amb -e Leyden: Dozy, Suppl. 1, 752); i tingué aplicació se-
(Petrer PETRARIU); suposant-hi anaptixi de -a- (en- màntica com la del cast, redilâerw. de redo majada 
tre r/1), en un radicai com el de Xirles. D'altra ban- (deriv. del 11. MACULA 'malia'). El sufix mossàrab -air 
da, però, el fet de ser una torre o talaia, induiria a (11. -ARIUM) s'aplicà a derivacions de l'àrab hispànic, 
derivar-lo, en aquesta forma dels noms de Castells 45 com gurmair, RMa., gacbaira (port, algibeira), 
Chirel, Chirelo, -elio, que hem estudiat a l'article funduqair 'alfondeguer, fondista' i d'altres. 
Xarrerro. També recordo un nom Guergueix o 
Gergoç, que veig citât en els papers de l'arx. del Després n'hem anat trobant molts altres HOMÒ-
Castell de Guadalest; però això (amb aqueix-rgue-\ NIMS o parònims ben semblants, 
dones g oclusiva?) difícilment pot ser d'origen arà- 50 
bic ni mossàrab, potser bereber o africà s'assem- n- Paratge antic dins el terme sarrai de la ci. de 
bla a un grup de NPP algerians, certament no arà- València: Cinqayros, citât nou vegades, com terres, 
bies, Gerger, Gargi, Gerwas (tots ells amb g de horts o vinyes (Bof. pp. 213-17, 182, 222, 260, 261 
tres punts), i Chergt (GGAlg. 16, 166, 156, 122). etc.) Siv., 190 diu que era una alquería, estesa fins a 
Independent dones, tot això de la qüestió de 55 mar i situada prop d'Albuixec, de Mauella i d'Albalat. 
Xiraleix i Xirles. Aquí trobem el mot en la variant Ci- en lloc de Xi-


