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Aquesta nota és part d'un treball mes ample sobre la toponimia a la partida de 
Bacarot, del terme municipal d'Alacant (1). Sembla que alguns dels topônims reco-
llits, sense un significattan evident com el d'altres d'origen cátala, poden tindre una 
etimología àrab. Així, el seu significat faria referencia a l'antiga activitat agro-pecuària, 
i també a algunes caractéristiques físiques de la zona. 

El primer topônim que crida l'atenció és el nom mateix de la partida; el Bacarot 
o Bacarot, del qual encara no se n'ha donat una etimología satisfactoria. En té una, 
de popular —bacora > bacorot > bacarot— segons la qual el nom es deu a que 
hi ha moites bacores. Tanmateix és difícil que un mot dérivât de l'àrab bäkDra (frui-
ta primerenca) corn és bacora, haja evolucionat a un altre que duu lai on originària-
ment duia lui. 

Si busquem un possible origen llatí al terme, trobem que baca vol dir en llatí classic 
oliva, baia o perla (Diccionario Spes, 1978: 53), i baccar, -aris una planta d'arrel odo
rífera. En llatí vulgar pareix que baccalarius volia dir granger (Webster's Dictionary, 
1983), i en cátala antic bacallar/a volia dir vilania o berganteria (Diccionari de la Men
gua catalana, 1987: 196). Sembla difícil relacionar aquesta etimologia amb el nom 
Bacarot. 

El Dr. Epalza ha estudiat l'arabisme baqar o albaqar que, segons ell, designava 
«... espacios para guardar el ganado, en las ciudades, en las fortalezas, en las huer
tas o en el campo en general» (Epalza, 1984: 48). A les fortaleses el baqar era una 

(1 ) El treball és «Toponimia a la partida de Bacarot», présentât al XlVè Col.loqui General de la Éoc/etat d'onomásti-
ca, lin d'Onomàstica Valenciana, célébrât a Alacant els dies 13, 14 i 15 d'abril de 1989, i les Actes del qual 
es publicaran a desembre d'aquest mateix any. 
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part del recinte, pero sense cap construcció; a les ciutats n'era una part de restructu
ra, on es guardava el ramat necessari per a la subsistencia dels ciutadans, i al camp 
«Los albacares de las fortalezas rurales tendrían una función semejante, aunque en 
el estado actual de nuestros conocimientos, sólo se puede emitir la hipótesis más 
probable de que eran unos simples depósitos de ganado» (Epalza, 1984: 54). Potser 
Bacarot, per les caractéristiques físiques de la zona, i per ser tradicionalment una 
zona ramadera, dega el seu nom a aquest ètim àrab. 

Si observem un plànol de la partida, veurem que té uns limits naturals. Eixint des 
d'Alacant cap a Elx pel cami veil d'Oriola (és a dir, de nord-est a sud-oest), entrem 
a Bacarot creuant el barranc de les Ovelles. A l'esquerra separen la partida de la 
mar les serres del Porquet i de Colmenars, i a la dreta trobem les serres de les Ata
lajes, les Llomes i lo Minyana. Eixim de la partida pel portitxol, un pas que es troba 
ja al terme municipal d'Elx. Dins d'aquestes tanques naturals l'activitat agrícola ha 
estai escassa durant molt de temps fonamentalment per la manca d'aigua. Per aixö, 
la font principal de subsistencia hi era la ramaderia. Mostres d'aquesta activitat son 
termes corn assagador, nom que eis camperols de la zona donen a camins per on 
passa ramat i prop dels quais no es pot sembrar. Coromines (1983) diu del terme 
que és un cami estret per on passa el ramat i en dona I'etimología àrab (ala saqa. 
O el terme mallà (mallada), del quai Coromines (1983) diu que és el «Hoc on jeu el 
bestiar», i n'afegeix que a Mutxamel s'utilitza per referir-se «a un bancal de terra cam
pa i sense arbres, si bé prou productiu...» (1963). A Bacarot també s'ha perdut el 
primitiu significat ramader del terme i actualment designa un bancal sense rec, o un 
Hoc pla on es sembra pero que no esta préparât per al rec. Pel que hem dit, pot ser 
que aquesta partida amb fîtes naturals i tradicionalment ramadera dega el seu nom 
al baqar àrab, ja que és un Hoc tancat on podía estar el ramat. A mes de tot acó, 
pot reforçar aquesta hipótesi el topônim rural d'A/bacar, al terme municipal de Beni-
marfull, d'Alacant (Epalza, 1984: 51) que es refereix a una basseta, en una valí me
nuda, és a dir, també un Hoc amb unes fites naturals, on beuria el ramat. 

A mes dels assagadors, hi ha altres topönims a Bacarot relacionáis probable
ment també amb eis camins, com ara lo Cirer i la Sega. Prop del cami veil d'Oriola, 
entre lo Relet i la Secretaria, trobem una casa gran, que es diu lo Cirer. Els noms 
precedits per l'article arcaic/o, com aquest, també podhen provenir d'una antiga es
tructura del tipus lo de x > lo e x > lo x, \ per tant serien molt mes antics que els 
precedits à'el, la. Cirer és un topônim molt estés, tanmateix en aquesta zona tan se
ca hi ha molt pocs cirerers. Actualment la casa és deshabitada, i els habitants de 
les cases properes no recorden cap antic propietari amb aquest nom. A uns cent 
metres de la porta principal de la casa hi ha un caminet: és l'unie a la partida que 
creua la serra Colmenars cap a la costa, i per aixó devia ser molt conegut pels pas
tors. A mes, és estret perqué és un pas per la serra. En àrab sirât vol dir un cami 
estret per on calía passar per a entrar en el paradis musulmà. Un cami estret en defi
nitiva, al quai possiblement fa referencia el topônim Cirer. Poden reforçar aquesta 
hipótesi els topönims Cirât, municipi de l'Ait Millars, o Ceret, capital del Vallespir, que 
teñen la mateixa etimología. 

El barranquet de la sega pot deure aquest nom al fet de segar-hi blat, alfals, etc., 
o tenir la mateixa etimología que dona Coromines (1985) per a assagador; 'ala sa
qa o ala sega, i així seria de nou un topönim referit ais camins. 
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Si la ramaderia ha estât important a la partida per haver estât durant molt de temps 
la forma de subsistencia dels habitants del Bacarot, l'aigua també hi ha estât impor
tant, perô per una altra rao: la seua carencia. Fins 1927, que es va inaugurar el Ca
nal de Riegos de Levante, i mes tard la construcció de les centrals depuradores 
d'aigua, el rec de les poques terres de conreu que hi havia habilitades es feia amb 
l'aigua de tres pous d'aigua salabrosa o salmaia, que es troben al barranc de l'aigua 
amarga, a los Fiares i a la senieta. Notem l'alternança entre eis termes aigua amarga 
i salmaia, que és un híbrid entre el terme sal i una paraula que en àrab significa aigua; 
ma*, o mayya en plural. Així, eis dos termes, aigua amarga i salmaia, teñen el mateix 
significa! 

Prop també del camf veil d'Oriola, i a la marge dreta del barranc de les ovelles, 
es troba el Hoc anomenat el Rincoleón o el Rincoleó. Actualment en aquell Hoc es 
troba una depuradora ambles aiguës de la quai es reguen les terres de la partida. 
També s'hi conserva un pou de vessant. No hi ha a Bacarot pous d'aigua dolça, 
per trobar-ne s'ha d'anar a Orito. El rec de les terres es feia tradicionalment amb aigua 
salmaia, i per a beure s'utilitzava l'aigua d'aquestos pous que arreplegaven l'aigua 
de pluja que lliscava pels vessants de Homes properes quan plovia. Se'n coneixen 
cinc, de pous de vessant, a la partida, i el del Rincoleón n'és un. Podría ser que el 
topönim tingues el seu origen en termes àrabs que es refereixen a l'aigua. En àrab 
ayn vol dir ullal, i 'uyon, el plural, és una possible etimología d'alguns topônims 
amb el mot//ed. Coromines (1976) diu que la paraula rincón o racó té un origen àrab: 
rukn, i que «en el País Valenciano, Baleares y comarca del Ebro es la expresión nor
mal de la idea de "barranco"». Segons tot açô podem llegir el topönim que tractem 
com barranc del Hoc on hi ha aigua. Sanchis (1966) troba a l'Ait Maestrat un Hoc ano
menat riu Montlleó, topônim que pot reforçar la hipótesi que donem. 

Des del mateix nom de la partida, els possibles topônims àrabs que hem trobat 
estan relacionats amb aspectes importants del mode de vida i de la geografía del 
Bacarot. Els assagadors, lo Cirer, el barranquet de la sega, ens parlen dels camíns, 
per on devien passar els ramats, font principal de vida dels habitants de la zona du
rant molt de temps, i que també esta représentât a topônims com barranc de les Ove
lles o mallaes. I a l'aigua, un element tan escás a Bacarot, es refereixen topônims 
com ara salmaia i Rincoleó. 
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Localització aproximada deis topônims referits en aquest treball. 

ALACANr 
ßCMAUJA 

MAG 
" t i » IU'í--í-^J,A 

A K>' PI VLSSA^I! 
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