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1 Introducció 
 
La ingent tasca d’investigació de Joan Coromines culmina, en l’àmbit toponímic, amb la publicació de 
l’Onomasticon Cataloniae (1989-1997), que en vuit volums recull gran part de la toponímia –major i 
menor– del domini lingüístic català i n’estudia les etimologies. El volum I d’aquesta obra fou dedicat, 
íntegrament, a la toponímia de les Illes Balears. En canvi, a partir del segon volum, l’obra presenta tots 
els materials ordenats alfabèticament, i no ja per regions geogràfiques, com era la idea inicial. Això 
implica que els topònims balears estudiats, tot i que es concentren en el primer volum, son escampats per 
tota l’obra, de vegades amb interessants rectificacions, modificacions i ampliacions. Una obra que 
pretenia abastar tots els noms de persona –antics i moderns– emprats dins el domini del català, i tots els 
noms de lloc –morts o vius– situats en aquest territori, per força havia de contenir errors, imprecisions o 
llacunes. En primer lloc, per la magnitud de l’obra, que va fer aconsellable renunciar a publicar totes les 
monografies i els inventaris toponímics cedularis, sobretot atesa l’edat de Coromines, però també per 
altres causes. I en segon lloc, perquè el terreny de l’etimologia és llenegadís i insegur i moltes vegades no 
hi ha cap suport documental per a hipòtesis que s’han de remuntar segles enrere, i «sense documentació 
de les fases evolutives dels elements ens arrisquem a atribuir opinions falses a una forma suposadament 
transparent» (Casanova, 2003: 98 i 102). 
 
En aquest treball l’objectiu és força més modest. En primer lloc, perquè es limita als topònims, tot i que a 
vegades és difícil destriar el límit entre topònim i antropònim, especialment quan un és l’origen de l’altre; 
en segon lloc, quant a l’àmbit geogràfic, ja que es limita al subarxipèlag de les illes Pitiüses. Finalment, 
encara, perquè hi ha, a més, dos límits temporals: un que afecta l’origen del topònim, que ha de ser 
precatalà, i un altre que afecta la supervivència del nom de lloc. Així, aquest treball se centra en la 
toponímia viva d’Eivissa i Formentera i de les altres illes menors que les envolten, sempre que tingui un 
origen precatalà. L’objecte del treball, doncs, és, en primer lloc, determinar un corpus de topònims 
d’etimologia precatalana i, després, confrontar-lo amb l’Onomasticon per tal de fer-ne una revisió crítica. 
El resultat d’aquesta anàlisi té diversos apartats, que he classificat com: a) els probables encerts; b) les 
possibles errades; i c) les mancances: I dins el segon apartat, he classificat les possibles errades de la 
manera següent: a) topònims que Coromines considera precatalans i que poden ser catalans; b) topònims 
suposadament catalans que poden ser precatalans; c) errors; i d) casos oberts. Finalment, de l’anàlisi de 
totes aquestes dades extrec les conclusions que s’exposen a l’apartat corresponent. 
 
2 Documentació i bibliografia bàsica 
 
Per afrontar aquest treball calia elaborar un corpus de topònims de possible etimologia precatalana que 
encara estiguessin vius. Aquest corpus s’ha elaborat a partir de successives depuracions de diverses bases 
de dades toponímiques, que representen un volum de devers 12.000 topònims vius de les Pitiüses. Uns 
7.000 d’aquests topònims procedeixen del buidatge de la toponímia que apareix en el Mapa Topogràfic 
Balear, escala 1:5.000, publicat el 1992 i elaborat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta 
toponímia, que fou recollida per equips de joves estudiants, sota la direcció de la Universitat de les Illes 
Balears, ha passat a formar part de la base de dades amb diverses correccions quan el topònim contenia 
errors gràfics, havia estat recollit defectuosament o era mal ubicat. La resta correspon a treballs de camp 
realitzats personalment en els darrers dotze anys, tant a Eivissa com a Formentera, mitjançant enquestes 
orals, i només parcialment publicats. A més d’aquestes fonts toponímiques i cartogràfiques, han estat 
utilíssimes les publicacions dels historiadors eivissencs Isidor Macabich i Joan Marí Cardona, que 
documenten bona part dels topònims estudiats. I en el terreny estrictament filològic, han estat cabdals les 
publicacions de Coromines, començant, com és lògic, per l’Onomasticon, i continuant amb altres obres 
que s’esmenten a l’apartat bibliogràfic. Ultra l’obra de Coromines també és fonamental, com a font de 
consulta, l’estudi de Joan Veny del dialecte eivissenc. La consulta de la cartografia també ha estat 
important en alguns casos, especialment de topònims costaners, però sempre que ha estat possible he 
donat prioritat a la documentació escrita, que reflecteix grafies més fidels i contemporànies dels 
documents, mentre que la cartografia sol reflectir grafies més descurades, moltes vegades repetides quan 
ja fa temps que han caigut en desús. A part d’aquesta bibliografia bàsica, el butlletí interior de la Societat 
d’Onomàstica també conté molta informació d’interès per a aquest treball. I no cal dir que, segons el cas 
concret, ha calgut recórrer a informació esparsa en publicacions diverses. Per economia d’espai, he fet ús 
de sigles –algunes, ja prou estandarditzades– per a referir-me a aquestes fonts bibliografiques. Vet-les ací: 
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SIGLES EMPRADES 
 

AHE = ARXIU HISTÒRIC D’EIVISSA (2001). Catàleg del fons cartogràfic de l’Arxiu Històric 
d’Eivissa. Eivissa: Ajuntament d’Eivissa. 
Còdex = SOTO, R. (ed.) (1984). Còdex català del Llibre del Repartiment de Mallorca. Barcelona: 
Govern Balear: José J. de Olañeta. 
Corpus = MASCARÓ PASARIUS, J. (1986). Corpus de toponimia de Mallorca (10 vol.). Palma de 
Mallorca: Promocions. 
DECat = COROMINES, J. (1980-1991). Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana (9 vol.). Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Caixa de Pensions “La Caixa”. 
DCVB = ALCOVER, A. M. - F. de B. MOLL (1930-1962). Diccionari català-valencià-balear (10 
vol.). Palma de Mallorca: Editorial Moll.  
EDL = COROMINES, J. (1976-1977). Entre dos llenguatges. (3 vol.). Barcelona: Curial.  
EEiF = Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (1995- ). Eivissa: Consell Insular d’Eivissa i 
Formentera. 6 vol. publicats. 
ETC = COROMINES, J. (1965-1970). Estudis de toponímia catalana. (2 vol.). Barcelona: Barcino.  
MD = Memoriale Divisionis. Document de repartiment de l’illa d’Eivissa entre els catalans, 
escrit en llatí. Se’n conserva una còpia a l’Arxiu de la Pabordia d’Eivissa, i hom creu que va ser 
redactat poc després de la conquesta, potser el mateix any 1235. Se’l coneix amb aquest nom 
perquè comença així: «Istud est memoriale qualit(er) facte fueru(nt) diuisiones totius insule 
Euicem [...]». Ha estat publicat i traduït per Macabich i Marí Cardona. Aquest, a més, publicà 
una reproducció facsímil del llistat d’alqueries de cada nou quartó. 
OnCat = COROMINES, J. (1989-1997). Onomasticon Cataloniae (8 vol.). Barcelona: Curial 
Edicions Catalanes: Caixa de Pensions “La Caixa”.  
Resumpta = CAETANO DE MALLORCA, Padre (1751). Reales Ordinaciones de la Isla y Real 
Fuerça de Yviza que saca a luz su muy ilustre Ayuntamiento, y dedica al Rey Nuestro Señor Don 
Fernando el Sexto con un Propileo, que es Resumpta Historica, Corographica, y Coronologica 
de las mismas Islas. Palma: Imp. de Miquel Cerdà, y Antich Impressor. 
SOBI = SOCIETAT D’ONOMÀSTICA (1980- ). Butlletí interior. Barcelona: Societat d’Onomàstica. 

 
3 Metodologia i recollida de dades 
 
La metodologia ha consistit, primer, a elaborar un corpus de toponímia atribuïble a estrats precatalans. 
Dels 12.000 topònims de les bases de dades –no totes informatitzades– ha calgut suprimir tots els que, a 
simple vista, són catalans. Per tal d’esporgar la base de dades amb rigor, hi ha hagut topònims que només 
s’han suprimit després d’un segon filtratge. Així, he descartat topònims com puig de s’Àguila, s’Arany, 
cala d’en Baló, can Berri, sa Bigorra, can Catalí, na Cimals, punta de sa Creu, es Cubells, es Desesperats, 
illa d’Encalders, Forca, es Fornàs, es Frares, sa Galera, punta des Gat, cala de Gat, font Geliberta o 
Juliberta, la Granada, escull d’en Marcús, camp Massat, cala Mestella, illa Murada, torrent des Clot de sa 
Nau, cova de s’Orenga, cala Pada, Parada, puig Pelat, can la Pi, Porrals, es Pouàs, punta Rasa, es Rasos, 
punta Roma, salt d’en Serrà, cas Tabaquet, es Trucadors, puig Verd i na Verda. En tots aquests casos, 
després d’una anàlisi de cada topònim, he conclòs que hi ha més motius per a considerar-los catalans, o 
com a mínim no hi ha suficients indicis per a tenir-los com a precatalans. He descartat, igualment, alguns 
topònims que, tot i que tenen algun component mossàrab o àrab, segurament ja s’han format en època 
catalana, a partir de noms comuns, com es Càrritx, es Copinar, es Maresos, es Picatxo, es Portitxol, escull 
des Tonaire o cova des Vell Marí, sa Sénia, sa Séquia. Tots aquests topònims no són estudiats a l’OnCat, 
tot i que els elements lèxics que els constitueixen han estat analitzats per Coromines al DECat. En canvi, 
he adoptat el criteri d’estudiar els casos en què el topònim és tractat per Coromines a l’OnCat, encara que 
poden ser topònims originats, també, en noms comuns, per tal de no deixar un buit en aquest treball 
(s’Alcudia, s’Assut, sa Coverxa, es Rafal o sa Sobalma). Després de creuar el corpus de topònims vius 
que considero precatalans (61) amb el dels noms de lloc que Coromines creu precatalans i estudia a 
l’Onomasticon (64) –una vegada feta una esporgada exhaustiva de l’índex–, resulta un conjunt de 74 
topònims, que són els que es presenten a l’apartat següent. 
 
Pel que fa a la metodologia de la presentació de cada topònim, cada entrada va encapçalada pel topònim 
viu, escrit segons l’etimologia més probable o segons la tradició escrita. Al costat de l’entrada, entre 
parèntesis, hi ha la indicació de si Coromines ha estudiat el topònim com a propi d’Eivissa i/o Formentera 
(Eiv, For), i la referència bibliogràfica al lloc de l’OnCat on ha estat estudiat. Aquesta referència 



La supervivència de la toponímia precatalana d’Eivissa i Formentera i l’Onomasticon Cataloniae 

Enric Ribes i Marí / TFC                                                                                                                             3 

m’estalvia, després, de fer-la de nou cada vegada que hi ha una cita textual del que escriu Coromines, ja 
que, si no hi ha indicació explícita, es correspon amb la de l’entrada. Finalment, si en l’annex fotogràfic 
hi ha una imatge que correspon al topònim, vora l’entrada hi ha el signe . Quan la realització fonètica 
del topònim divergeix del que caldria esperar en el dialecte eivissenc n’he fet la transcripció corresponent. 
La informació sobre cada topònim s’ha estructurat en diversos apartats: descripció del lloc, documentació, 
proposta etimològica i, a voltes, proposta alternativa. Val a dir que cadascun d’ells és important de cara a 
escatir si la proposta de Coromines presenta punts febles o no. En el cas dels topònims no n’hi ha prou a 
establir una possible evolució fonètica des de l’ètimon al topònim actual, que estigui d’acord amb les 
regles de la gramàtica històrica i de l’evolució de la llengua. Moltes vegades –sobretot si el toponim és 
descriptiu– cal que hi hagi una relació semàntica entre l’ètimon i la realitat física del lloc nominat, o que 
la documentació confirmi una evolució determinada. Per això, en tots els casos he concedit molta 
importància a aquests apartats. Val a dir, però, que hi ha molts d’obstacles que dificulten l’anàlisi dels 
topònims precatalans: entre els més important, el primer és, sens dubte, la manca de documentació antiga, 
anterior a la conquesta d’Eivissa pels catalans, el 1235. I el segon, esbrinar fins a quin punt un topònim 
pot ser autòcton de les Pitiüses o importat pels catalans (i en aquest cas pràcticament només hi ha el 
suport documental de l’MD, que quasi esdevé una garantia que els topònims que hi apareixen són 
anteriors a 1235, bé que hi ha moltes mancances i moltes oscil·lacions gràfiques). 
 
4. Anàlisi 
 

4.1 Els probables encerts de l’Onomasticon 
 

Els topònims que s’inclouen en aquest apartat tenen una proposta etimològica de Coromines que en 
línies generals considero encertada, tot i que en algun cas hi pot haver petits matisos o algun dubte 
raonable.  

 
4.1.1        Alis, pujol o puig de n’ (II: 141, s. v. Ali) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És un pujolet de 49 metres d’altura situat al sud de la badia de Portmany, 
a tan sols 500 metres de la costa, dins el municipi de Sant Josep de sa Talaia, parròquia de Sant 
Agustí des Vedrà.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines no es refereix al topònim eivissenc, però n’esmenta dos de 
semblants, mallorquins: puig de n’Ali o Alis, entre Selva, Mancor i Lluc, i font o fonts de n’Alis, 
a Santanyí. En tots els casos es tracta de noms que vénen del nom de persona aràbic cĀlī. 

 
4.1.2  Alcalà, puig i estret d’ (Eiv, I: 27, s. v. –Alcalà, Bini–; II: 94, s. v. Alcalà; III: 181-183, s. v. 

Calaf) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: El puig d’Alcalà [∩↔ωκ↔∪λα] és més conegut en l’actualitat amb el 
nom de puig d’en Tur o d’en Turet. És un puig de devers 261 metres d’altura, de cim allargat en 
direcció NW-SE. La part sud encara rep el nom de puig de s’Estret d’Alcalà. Al nord del puig 
d’Alcalà hi ha una petita rodalia que rep el nom d’Alcalà, i aquesta zona, més la situada a la part 
de llevant del puig, constitueix la vénda des Racó d’Alcalà, més coneguda actualment com vénda 
des Racó. A l’est del puig d’Alcalà passa la carretera que uneix els pobles de Sant Mateu 
d’Albarca i Santa Gertrudis de Fruitera, entre el puig d’Alcalà i la serra des Forn Nou. Aquest 
pas encara és conegut amb el nom d’estret d’Alcalà. El cim del puig d’Alcalà és travessat 
longitudinalment per una llarga paret que feia, ja en temps dels àrabs, de divisòria entre els 
districtes de Xarc i Benissàmit, i encara ara separa les véndes de Benimaimó i des Racó 
d’Alcalà. Tot i que fins ara no s’hi han trobat vestigis de cap fortificació, el puig devia ser, per si 
mateix, un lloc d’importància estratègica: des del SE es podia controlar l’accés al pla d’Albarca 
per l’estret d’Alcalà; des del NW, quasi tota la vénda des Racó d’Alcalà i bona part de la de Son 
Gelabert, així com el pas cap a aquest pla des de Benimaimó, i la capçalera de la vall i del torrent 
de Buscastell. 
DOCUMENTACIÓ: Coromines es confon i, erròniament, cerca etimologies diferents per a l’actual 
Aucalà i per a la Cariam Alchalaf (sic) de l’MD, com si es tractés de dos llocs diferents sense 
cap relació entre si. En realitat, el Memoriale registra una Caria alcalaf entre les alqueries de 
Benissàmit; un geble Alchalaf que feia de partió entre els quartons de Portumany i Benissàmit; i 
un geblal Cala que feia de partió entre el districte de Xarc i el d’Alhaueth (Pla de Vila) (Marí, 
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1976: 72-73 i 80). Els exhaustius treballs de camp i documentals de l’historiador Joan Marí 
Cardona han deixat ben clar que els dos primers topònims documentats corresponen, grosso 
modo, a la vénda des Racó d’Alcalà (ara molt minvada en extensió) i al puig d’Alcalà o d’en 
Turet, mentre que el darrer, geblal Cala, correspon a l’actual puig de sa Creu des Rieres, a la 
vénda de Cala Llonga de Fora, de Santa Eulària des Riu (íbid., 1976: 99; 1984: 404-406). La 
documentació catalana, des de 1235 fins a devers 1700, reflecteix sempre la grafia Alcalà 
(alqueria d’Alcalà, 1397 i 1423; Alcalà, 1529; pujol d’Alcalà, 1580; i encara Alcalà, en dues 
ocasions, el 1706). És a mesura que avança el segle XVIII que apareix la grafia Aucalà, que sens 
dubte reflecteix una pronúncia popular que ja devia tenir una certa tradició oral: Racó d’Aucalà 
(1721), Rota Vella d’Aucalà (1729), Aucalà, a la vénda d’Aubarca (1740), Estret d’Aucalà 
(1752), vénda d’Aucalà (1800) (íbid., 1981: 42-46; 1984: 404-406). Aquesta documentació 
demostra que l’alqueria d’Alcalà ha anat minvant d’extensió progressivament, cedint terres a les 
véndes de Can Miquel Cires, Besora i Cas Turs, totes de la mateixa parròquia de Sant Mateu 
d’Albarca. En qualsevol cas, el puig d’Alcalà actual és el geble Alchalaf del segle XIII, i les terres 
que avui encara conserven aquest nom formaven part, sens dubte, de l’antiga alqueria d’Alcalà. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Com que Coromines parteix de la suposició que hi ha dos llocs 
diferents (Aucalà i l’antiga Caria alchalaf), també fa dues propostes etimològiques diferents. Per 
a Aucalà proposa l’ètimon àrab al-qalca ‘el castell’, que considero encertada, atesa la situació 
estratègica del puig d’Alcalà. En canvi, per a alchalaf proposa com a ètimon un nom de persona 
àrab H⁄alaf, molt habitual entre els moros valencians. L’OnCat ja preveu una dificultat: h⁄ sol 
donar f en català; però tanmateix hi ha altres excepcions, com carxofa (< h⁄aršûfa) o califa (< 
h⁄alífa). A més, diu Coromines, hi hauria ajudat, en aquest procés, l’existència de mots parònims 
en K-lf, l’arrel klf i el mot araboromànic qalfaṭ̣, català calafat. L’OnCat argumenta també que la 
grafia ch solia correspondre a h⁄ de l’àrab; però passa per alt, ací, que les grafies de l’MD són 
oscil·lants (Alchalaf-Alcalaf-Alcala, Alchalona-Calona, Alhaueth-Alfanet-Alfauez-Alhauem) i no 
poden ser considerades com a arguments de gaire valor.1 Així les coses, crec que és més creïble i 
més encertada la primera hipòtesi etimològica de Coromines.  

 
4.1.3 Alcudia, s’ o Alcudia de Dalt, s’ (Eiv, I: 33-34, s. v. Alcudia, s’) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Amb aquest nom es coneix en l’actualitat una casa antiga situada al SW 
de l’església de Sant Miquel de Balansat, al puig d’en Marc, just vora l’actual puig de Missa. 
Des d’aquest puget es veu perfectament tota la vall i el port de Balansat. 
DOCUMENTACIÓ: El segle XVIII hi havia s’Alcudia de Dalt, s’Alcudia d’Enmig i s’Alcudia de 
Baix, però les dues darreres cases han mudat el nom i només la primera conserva el vell nom de 
s’Alcudia, documentat el 1397, quan Francesc Bofí va inscriure al seu nom l’alqueria de 
s’Alcudia amb un rafal afegit i la meitat d’un altre anomenat Beniagost (Marí, 1984: 113-116), 
en un text que es refereix a un altre d’anterior, de la darreria del segle XIII.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Sens dubte el topònim aràbic degué originar-se lligat al puig d’en 
Marc, vora el puig de Missa, on hi ha l’església, ja que hi ha la casa antiga que en conserva el 
nom i l’etimologia ha estat perfectament establerta per Coromines: de l’àrab al-kudäyya ‘el 
pujolet’, diminutiu de al-kúdya ‘el pujol’. L’OnCat remarca el tractament fonètic d’aquest mot, 
que «correspon a una espècie de “desmossarabització” del diftong é7i, com a i≈é7i≈ > í. Hi havia, 
doncs, consciència entre els nostres pobladors, encara en el segle XIII, que el mossàrab tenia é7i o 
i≈é7i≈, on el català n’havia fet í (miéi≈ = mig)». 

 
4.1.4 Alqueria, s’ (II: 169, s. v. Alqueria) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: El nom de s’Alqueria constitueix la resta toponímica de dues antigues 
alqueries de l’època musulmana i dels temps immediatament posteriors a la conquesta catalana. 
En l’actualitat aquest topònim es conserva a Santa Gertrudis de Fruitera, on a més hi ha el puig 
de s’Alqueria i ca n’Alqueria, i a Sant Agustí des Vedrà, on hi ha el pou, el camí i el racó de 
s’Alqueria.  

                                                           
1 Cal tenir en compte, com diu Marí Cardona (1976: 68), que «l’autor material de l’escriptura es trobà en 
la necessitat de traduir al llatí moltes de paraules àrabs, per la qual cosa cal deixar un bon marge a la 
possibilitat que no pocs noms ofereixin incorreccions». A més, només es coneix l’MD mitjançant una 
còpia del segle XIII que deu contenir més errors que l’original (dissortadament no localitzat). 
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DOCUMENTACIÓ: En tots dos casos es tracta de topònims documentats reiteradament (Marí, 
1984: 285; 1990: 164-165).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines relaciona les alqueries toponímiques més importants a 
l’OnCat, i ni n’esmenta l’etimologia, per altra banda inqüestionable, que ja havia establert abans: 
de l’àrab hispànic qarîya ‘llogaret’, ‘mas’ (àr. qárya) (DECat I: 226-227, s. v. alqueria).  

 
4.1.5 Arabí, vénda i punta d’; Arabins, Cas (Eiv, II: 211, s. v. Arabí, Punta d’) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DOCUMENTACIÓ: La vénda d’Arabí és una de les comarques en què està 
dividida la parròquia de Santa Eulària des Riu. 
DOCUMENTACIÓ: Deu correspondre, grosso modo, a la Caria darabi del quartó de Xarc que 
registra l’MD (Marí, 1976: 105). A la vénda actual, que és travessada pel torrent d’Arabí, hi ha 
una punta que porta el mateix nom, a la costa. Arabí també és un llinatge ben eivissenc, com diu 
Coromines, especialment abundant a Santa Eulària i a Sant Rafel de Forca. No debades en 
aquesta parròquia hi ha una rodalia anomenada Cas Arabins, que pot correspondre, perfectament, 
a la Caria benialaarab, del quartó de Portmany (íbid.: 143).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a Arabí, Coromines, tot referint-se a la punta, diu que deu 
provenir de l’àrab  tạrf carabî ‘cap aràbic, on s’han establert àrabs’. En el segon cas, el de Cas 
Arabins, deu tractar-se d’una adaptació al català del col·lectiu àrab al-crab ‘els àrabs, els 
beduïns’. 

 
4.1.6 Assut, s’ (Eiv, II: 265, s. v. Assut, l’)  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Font situada a la parròquia de Sant Miquel de Balansat, a tan sols 300 
metres al SSE del poble i a llevant de la carretera d’Eivissa a Sant Miquel, just al principi del 
torrent des Port. L’aigua de s’Assut feia possible, torrent avall, l’existència d’alguns molins 
d’aigua (EEiF I: 296, s. v. Assut, s’). On hi havia l’antiga font en l’actualitat hi ha un motor 
d’aigua. Tanmateix de la font surt una canal, en sentit transversal al torrent, que li fa de resclosa 
o presa. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines posa el topònim eivissenc, amb un interrogant, vora l’Assut 
de l’Ebre i alguns més de Llucena, Vilanova d’Alcolea i Vinebre. L’etimologia aràbiga és tan 
evident que ni és explicitada a l’OnCat: de l’àrab as-sudd ‘l’obstacle, obstrucció’, ‘la presa’ 
(DECat I: 460-461, s. v. assut). 

 
4.1.7 Atzaró, vénda, puig, plana i font d’ (Eiv, I: 54, s. v. Atzaró; II: 270, s. v. Atzaró) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda d’Atzaró és una de les quatre de la parròquia de Sant Carles de 
Peralta, municipi de Santa Eulària des Riu. És la més sud-occidental de la parròquia i limita amb 
les de Sant Llorenç de Balàfia i Santa Eulària. La vénda és formada per la plana d’Atzaró, que 
uneix les planes de Safragell, a ponent, i des Figueral, a llevant. Es tracta d’una plana de terres 
fèrtils i profundes, rogenques, d’origen al·luvial. En aquesta plana desguassa el torrent de Morna, 
al nord, i al SE neix el torrent de s’Argentera. Al sud de la vénda hi ha el puig d’Atzaró, de 214 
metres d’altura, i al vessant nord hi ha la font d’Atzaró, una font antiga que encara té aigua. 
DOCUMENTACIÓ: Coromines esmenta un document de 1543. Però n’hi ha més constància 
documental: als Llibres d’Entreveniments apareixen Atzaró (1529), la plana d’Atzaró (1696) i la 
torre d’Atzaró (1771) (Marí, 1981: 53-63). Crec que és correcta la suposició de Coromines 
d’identificar aquesta vénda amb la Caria zaaroil de l’MD, que figura entre les alqueries del 
quartó de Xarc. Efectivament, la vénda d’Atzaró és entre Safragell i Benisait, i el document del 
repartiment també col·loca la Caria zaaroil entre la de zafargell i el rafal de benisayt. Les grafies 
Pla del Exeró i Puig del Exeró, que recull Coromines, no són més que aberracions lingüístiques 
típiques de la cartografia militar pròpia del franquisme. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines proposa l’àrab qarya az-zacrûr ‘alqueria de les atzeroles’ 
(espècie de prunes silvestres). La grafia oil del Memoriale és el resultat, segons l’OnCat, del mot 
zacrûr, com el que ha predominat en la forma valenciana atzerolla o sorolla. Coromines explica 
la doble aa pel nexe aràbic acr. A més, creu veure un duplicat d’aquest topònim en un Benizorol 
del mateix document (geble Alicuf  Benizorol, que feia de partió entre els quartons de Portumany 
i Benissàmit, i alcharia(m) Benizorol, situada a Portumany) (Marí, 1976: 73), que no ha deixat 
cap rastre en la toponímia actual. Com que l’àrab ibn/ben actuava com a mer exponent 
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personalitzant, de ben-äz-zocrûr ‘la (alqueria) de les atzeroles’, se n’hauria pogut derivar el 
mateix resultat. 
 

4.1.8 Babaluet, cova des (Eiv, II: 289, s. v. Babalbelet) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La cova des Babaluet és un antic hipogeu de la necròpolis del puig des 
Molins. Es tracta d’una cambra funerària de notables dimensions, d’on partia una intricada xarxa 
de túnels que connectava amb altres hipogeus de la necròpolis. Aquest hipogeu era usat pels 
excavadors clandestins per a realitzar rapinyes arqueològiques, i fou definitivament explorat i 
excavat per Carles Roman Ferrer entre 1922 i 1925. Segons la tradició popular, el Babaluet era 
un bou encantat que hi havia dins la cova. Per a desencantar-lo, un home hi havia d’anar, la nit 
de Sant Joan, i donar-li tres llesques de pa, una rere l’altra, cosa que no ha estat capaç de fer 
ningú. Si algú ho aconseguís, el Babaluet esclataria en monedes i quedaria desencantat, mentre 
que el desencantador seria ric tota la vida (EEiF I: 321, s. v. Babaluet, cova des). La necròpolis 
està situada a la part de ponent de la ciutat murallada. 
DOCUMENTACIÓ: No n’hi ha documentació antiga que vagi més enllà de mitjan segle XIX, tot i 
que sembla un topònim d’evident origen aràbic. En la documentació d’aquell segle també és 
anomenada cova Babalueta. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Segons Coromines es tracta d’una alteració fonètica de Babalbelet (< 
àrab bâb al-bäläd ‘portal de la ciutat’), com a conseqüència d’una haplologia del nom 
Babalb(al)et; com que /λβ/ entre vocals dóna [ωβ] en els parlars baleàrics, «és de creure que hi 
hauria pron. Babaub-, i metàtesi, i acabant amb identificar-se, per etimologia popular, amb l’adj. 
popular balear babaluet ‘beneitó, babau’». És ben probable que Coromines hagi encertat, i de fet, 
amb tota seguretat, en aquest topònim ha intervingut l’etimologia popular, ja que l’arrel ba-ba 
vol dir ‘badoc’, però tanmateix cal no descartar la possibilitat que es tracti de l’àrab bâb-al-
ahẉâz, on bâb ‘portal o porta’ s’afegeix a al-ahẉâz, plural d’al-hạwz ‘zona de cultiu adjacent a 
una ciutat, de la qual depèn administrativament’. De fet, el nom que rebia el pla de Vila en època 
musulmana, segons l’MD, era Alhaueth, que pot ser interpretat, perfectament, com al-ahẉâz. 

 
4.1.9 Balàfia (Eiv, I: 57, s. v. Balàfia; II: 315, s. v. Balàfia)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Balàfia [β↔∪λαφι] és una extensió considerable de terra de la parròquia 
de Sant Llorenç de Balàfia, situada a l’est d’aquest nucli rural, i que és conformada, a l’extrem 
occidental, per petites elevacions, i a la resta per una gran plana que s’estén fins als límits de les 
parròquies de Sant Carles de Peralta i Santa Eulària des Riu. Aquesta plana de Balàfia 
constitueix avui les véndes de Balàfia de Dalt i de Baix. A les petites elevacions de l’extrem 
occidental hi ha un conglomerat de cases rurals que forma un conjunt fortificat, conegut amb el 
nom de torres de Balàfia, l’origen del qual és datat per historiadors i arquitectes a l’època 
islàmica. 
DOCUMENTACIÓ: Balàfia no apareix entre les alqueries i els rafals del quartó de Xarc de l’MD, 
de poc després de la conquesta catalana d’Eivissa, el 1235, però pocs anys més tard apareix com 
una possessió del quartó, «per la qual cosa cal pensar que l’any 1235 Balàfia es considerava un 
rafal inclòs en alguna alqueria o que la denominació arribà després» (Marí, 1996: 117). Els 
Llibres d’Entreveniments documenten Balàfia (1528), les torres de Balàfia (1538), les coves de 
Balàfia (1727), el pla de Balàfia (1750) i la vénda de Balàfia (1772) (íbid., 1981: 54-64). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’OnCat remet al DECat (I: 565-568, s. v. balafiar) i explica els 
Balàfia lleidatans i balears «com a llocs conreats per un serf o un rebel que s’havia sotmès b al-
câfii9a, és a dir que s’havia acollit a l’estatut dels sotmesos b al-câfii9a; com si diguéssim un 
tagarí o mudèjar». Seguint Coromines, aquesta expressió aràbiga procedeix de l’àrab al-câfii9a 
‘integritat corporal’, ‘salut’, derivat del verb cáfā ‘perdonar’. En català antic, venir o tornar a 
balàfia significava ‘obtenir el perdó un captiu que tornava voluntàriament a poder del seu amo’. 
L’etimologia establerta per Coromines em sembla convincent i clara. Ja és més difícil, però, 
esbrinar si a Eivissa es tracta d’un topònim precatalà o són els catalans els que el creen. 

 
4.1.10 Balansat, torrent i port de (Eiv, I: 57, s. v. Balansat; II: 318, s. v. Balansat)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: En l’actualitat es conserven vius els topònims del torrent i el port de 
Balansat. El torrent neix al SE del poble de Sant Miquel de Balansat, prop d’ell, i descendeix cap 
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al nord fins al port de Balansat o de Sant Miquel, on desguassa les seves aigües. Aquest torrent 
és el que travessa el territori que històricament havia estat conegut com Balansat, mentre que el 
port era l’ancoratge més important de la zona. 
DOCUMENTACIÓ: L’MD esmenta la Caria balanzat, en primer lloc, en la relació d’alqueries i 
rafals del quartó de Benissàmit (Marí, 1976: 80). El cas és que el nom del quartó de Benissàmit 
és substituït immediatament pel de Balansat, com si ja hi hagués, aleshores, la consciència que 
un nom i l’altre eren el mateix. A l’alqueria de Balansat hi havia la casa pairal de la família 
Balansat, que tingué propietats en altres llocs de l’illa i hi ha generat altres topònims. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Segons Coromines, tots dos noms són originàriament idèntics: la 
forma del nom del quartó és l’aràbiga primitiva, mentre que la de l’alqueria és vulgar o mig 
catalanitzada. Bänį s ̣-Sậm(i)t, pròpiament ‘els fills del Taciturn’, hauria donat Balansat 
mitjançant l’anticipació de la nasal (Benemsat) i una dissimilació posterior. 

 
4.1.11 Benimaimó, vénda de; Maimó, can (Eiv, V: 140, s. v. Maimó; VIII: 70, s. v. Vinamaimó) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Benimaimó ([ϖιν↔µ↔ϕ∪µο] o [β↔νιµ↔ϕ∪µο]), és la 
comarca més meridional de la parròquia de Sant Mateu d’Albarca, del municipi de Sant Antoni 
de Portmany.  
DOCUMENTACIÓ: Es correspon, grosso modo, amb l’antiga Caria benimaymo que documenta 
l’MD entre les alqueries de Portumany (Marí, 1976: 143). D’aquesta comarca deuen procedir les 
famílies eivissenques que porten Maimó com a motiu familiar, documentat des del segle XVI 
(íbid., 1981: 276).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera que tots els topònims Maimó i Binimaimó de les 
Balears i del País Valencià «provenen d’un nom de persona d’origen hebreu o sarraí que deriva 
de l’àrab maimûn ‘feliç (o iemenita, natural del Iemen, “Aràbia Feliç”)’».  

 
4.1.12 Benimussa, vénda de (Eiv, VII: 417, s. v. Valldemossa; VIII: 70, s. v. Vinamussa) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Benimussa constitueix una de les comarques importants de 
la parròquia de Sant Josep de sa Talaia.  
DOCUMENTACIÓ: El nom de Benimussa [ϖιν↔∪µυσ↔], d’evident origen aràbic, està 
documentat des de 1528 en els Llibres d’Entreveniments (Marí, 1981: 29).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera el Benimussa eivissenc com un homònim del 
Valldemossa mallorquí, combinat amb Bani ‘fills de’. Es tracta del nom aràbic Mú#sà, paral·lel 
de l’hebreu Moisès. 
 

4.1.13 Benirràs, vénda, port i torrent de (Eiv, II: 248, s. v. Arraix, L’; VI: 317, s. v. Ra–) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Benirràs (topònim pronunciat [β↔νi∪ρασ], [βiν↔∪ρασ] o 
[ϖiν↔∪ρασ]) és la més oriental de la parròquia de Sant Miquel de Balansat, al nord de l’illa 
d’Eivissa. La vénda pràcticament correspon a la conca del torrent de Benirràs, que neix al sud, a 
la plana d’Albarqueta, i discorre cap al nord fins que desguassa al port de Benirràs (també 
anomenat cala de Benirràs). La divisòria d’aigües entre aquest torrent i el de Balansat o des Port 
es correspon amb la partió entre les véndes des Port i de Benirràs. Tret d’algunes zones més 
planes a la banda de migjorn, el terreny és molt irregular i amb pendents cada vegada més 
abruptes com més al nord de la vénda. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD figura la Caria beniarrayz, entre les alqueries del quartó de Xarc, que 
correspon grosso modo a l’actual vénda de Benirràs (Marí, 1976: 80 i 106-107). Els segles XIV i 
XV, segons l’historiador Marí Cardona (1984: 159), «solien escriure Beniaraç i Beniarraz». El 
1656 ja apareix documentada la forma actual en els Llibres d’Entreveniments (Marí, 1981: 54), i 
hi ha constància que el 1733 ja hi havia la vénda de Benirràs (íbid., 1984: 160).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines ofereix dues explicacions etimològiques d’aquest topònim. 
La primera es basa en l’arabització d’un mossàrab PINNA RASA ‘penya llisa’, mentre que la 
segona parteix de l’aràbic beni ra’s, format per l’àrab ra’s ‘cap o promontori’ i el 
personalitzador Ben- o Beni-. I més que apostar per una de les dues hipòtesis, afegeix: 
«Probablement una cosa damunt l’altra». Si aquestes propostes corresponen al tom VI de 
l’OnCat, al tom II havia apostat per un ètimon Beni-ar-râ’s o Beni-ar-râ’is ‘fills de l’arràs o 
cap’, on râ’is és una variant de ra’s ‘cap’. De les propostes de Coromines cal descartar la del 
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mossàrab PINNA RASA, ja que l’orografia del lloc no s’hi avé: certament es tracta de terres molt 
muntanyoses i amb grans desnivells, però no hi ha cims plans o llisos, precisament. En canvi, sí 
que considero possible la hipòtesi de la combinació del mossàrab PINNA amb l’àrab ra’s ‘cap o 
promontori’. De tota manera, crec que és més factible l’origen antroponímic del topònim: ra’s 
devia referir-se més aviat a una persona (ar-ra’s ‘el cap’) que no a un element orogràfic, i en 
aquest cas em sembla més lògica l’opció plenament aràbiga: Beni-ar-râ’is o Beni-ar-râ’s. Val a 
dir que també s’ha postulat un ètimon berber Banū Rasn, un clan berber que procedeix de prop 
de Tetuan i que també hauria originat topònims a Mallorca, com el rafal anomenat Benurracan o 
Benu Iracan (Sineu), l’alqueria Beniaraix (Sóller) i la de Raixa (Bunyola) (Barceló, 1997: 53-
54). Crec que cal mostrar-se escèptic davant la diversitat formal d’aquesta evolució a partir d’una 
rel comuna. 
 

4.1.14 Benisait (Eiv, VI: 473, s. v. Binissaida, Binissait) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una petita rodalia de la parròquia de Sant Carles de Peralta, 
véndes de Morna i des Figueral. Hi ha cases que conserven aquest nom formant part del motiu 
familiar. 
DOCUMENTACIÓ: El nom de Benisait [βιν↔∪ζαϕτ] o [β↔νι∪ζαϕτ], ja apareix documentat en 
l’MD com Raffal benisayt, en la relació de les alqueries del quartó de Xarc (Marí, 1976: 80). De 
fet, l’antiga alqueria de Benisait ocupava una part considerable de l’actual vénda des Figueral 
(EEiF I: 403, s. v. Benisait). En un cens de 1850 apareixen can Benisait (vénda de Morna) i can 
Joan Benisait (vénda des Figueral) (íbid., 1981: 77-78).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines parla d’una masia o una alqueria d’Eivissa amb el nom de 
Rafal Binissait (sic). En realitat l’alqueria deixà d’existir fa temps, però l’etimologia que proposa 
Coromines és igualment vàlida: del nom de persona àrab Sacîd ‘afortunat’. 

 
4.1.15 Bolatar, es (Eiv, III: 51, s. v. Bol–) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una de les véndes actuals de la parròquia de Sant Llorenç de Balàfia. 
DOCUMENTACIÓ: Tot i que s’ha produït una associació etimològica en l’àmbit popular, de tal 
manera que hom relaciona semànticament aquest nom amb el col·lectiu boletar, es tracta, sens 
dubte, d’un topònim precatalà, ja que a l’MD figura la Caria bolagtar entre les alqueries del 
quartó de Xarc.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Crec que cal relacionar l’ètimon d’aquest topònim amb un nom 
personal àrab Abu ·l-cAṭṭ̣ar ‘el de l’adroguer o perfumista’, com ja havia proposat fa uns anys 
(Ribes, 1992: 71) i com també defensa l’OnCat en el tom III, tot i que en el volum I, dedicat a les 
Illes Balears, hi passava per damunt sense estudiar-lo. 
 

4.1.16 Campanitx (Eiv, I: 92, s. v. Campanitx; IV: 254-255, s. v. Fontitx) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: En l’actualitat Campanitx només és una part, la de més al nord, de la 
petita península del cap Roig, just davant l’illa de Tagomago.  
DOCUMENTACIÓ: El nom ja és quasi en desús, i la torre de Campanitx, que és sobre el cap Roig, 
ja és més coneguda com torre d’en Valls. Però Campanitx era, antigament, una zona molt més 
extensa que ara, car el 1722 hi havia el coll de Campanitx, que per força havia de ser prop de la 
talaia de Peralta o de Sant Carles, relativament allunyat del cap Roig (Ribes, 1992: 63-64).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines diu que deu ser mossàrab: de CAPANNĪS ‘a les cabanes’,2 
amb la coneguda propagació de la nasal, amb tractament mossàrab de la –S final (> –tx), i amb 
desplaçament d’accent. 

 
 
 

                                                           
2 El pare Gaietà de Mallorca (1751: XXVI) diu que «el Cabo de Campanix, ò Cala negra rodeado de 
riscos, y peñascos, es lugar de mucho fondo, donde pueden esconderse sin ser vistas muchas naves. En su 
eminencia se hallan cimientos de Casas, y muchas Torres, venerables vestigios de la Antiguedad». Tot i 
que aquestes restes no són visibles en l’actualitat, la referència documental estalona la proposta 
etimològica de l’OnCat. 
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4.1.17 Cotella, font i torrent de (Eiv, I: 117, s. v. Cotella, Font de)  
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una font situada vora un torrent que porta el mateix nom, a la 
parròquia de Santa Gertrudis de Fruitera, a la vénda de Cas Ramons.  
DOCUMENTACIÓ: Com a motiu familiar Cotella encara existia el segle XIX, i fins al XVIII va 
designar una important rodalia de cases d’aquesta comarca. El segle XIII la Caria Cutelle era una 
de les alqueries que s’assignaren al quartó de Benissàmit, però el seu ús degué començar a 
decaure en ser agregada com a rafal a l’alqueria de Benicalona (Marí, 1976: 80; 1984: 264).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a l’etimologia, l’OnCat considera que és un mossarabisme 
derivat de la paraula llatina i indoeuropea COS, COTIS, amb el sufix diminutiu –ella. 

 
4.1.18 Coverxa, sa; Covarxes o Covarxoles, ses (III: 460, s. v. Cov– (Coancs, Quanca, Qüenca)) 

 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Sa Coverxa és una petita balma situada vora l’entrador de la cala d’en 
Baló, a la costa de Corona, al nord de l’illa d’Eivissa. Ses Covarxes o Covarxoles són unes coves 
molt petites, situades vora mar, just a llevant de la platgeta de sa Foradada, sota es Remollador, 
entre es Forat i el mac de ses Salpes, també a la costa de Corona. I unes coves situades a la part 
de llevant de la punta Prima, a Formentera, també reben el nom de ses Covarxes o covatxes de sa 
Punta Prima. 
DOCUMENTACIÓ: Són topònims no documentats, sinó recollits oralment en treballs de camp 
durant els primers anys de la dècada dels 90 del segle XX. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: En realitat es tracta de substantius comuns usats com a genèrics 
toponímics, que de vegades poden constituir, per si sols, els topònims, com en aquests casos. 
Coromines es remet al DECat (II: 1022, s. v. cova), on considera que covarxa i coverxa són 
derivats regressius de coberxella i cobarxella. Ambdues variants són descendents mossàrabs (i, 
en altres àmbits, romanobascoides) de *COOPERCELLA, diminutiu del ll. COOPERCULUM ‘tapa, 
tapadora’.  
 

4.1.19 Eivissa (Eiv, IV: 39-42, s. v. Eivissa) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Eivissa és la tercera illa en extensió de les que integren l’arxipèlag balear, 
i la més gran de les que constitueixen el subarxipèlag de les Pitiüses. És situada al SE de 
l’arxipèlag balear, a llevant de les costes de Dénia i del cap de la Nau, els puigs més elevats de 
les quals són visibles des d’Eivissa en dies clars. 
DOCUMENTACIÓ: L’OnCat fa una detallada llista de les formes gràfiques amb què es designa 
Eivissa en les diverses fonts, des de las punicofenícies (’YBŠM és la forma no vocalitzada que 
apareix a les monedes d’època cartaginesa), les gregues (Έβυσòζ, Heròdot; Βοὺσοζ, Dionysios; 
υη̃σοζ ’Έβυσοζ i ’Έβυσοζ, Estrabó; ’Έβυσσοζ, Ptolemeu), i les llatines (Ebusus, P. Mela, 
Plini i Orosi; Ebosus, Isidor Hisp.; Laibissa,3 geògraf de Ravenna). De l’any 484 dC hom té 
constància d’un bisbe d’Evusus i el Liber Maiolichinus torna a registrar Ebusus, que és la forma 
predominant en els textos romànics. Cal tenir present, però, que el poeta Estaci (segle I dC) 
escriu Ebosia; que el geògraf de Ravenna també registra la forma Ebusa; i que en algun 
document en llatí també és present la grafia Ebysus (Ribes, 1992: 15). Els documents àrabs 
registren la forma que hom transcriu com Yābisa, des d’al-Makkarî i al-Idrīsī. La documentació 
catalana antiga sol reflectir la grafia Eviça, que a poc a poc vacil·la cap a la grafia Eiviça o altres 
que indiquen l’aparició de la i en la síl·laba inicial. Desclot escriu Evissa, el 1228; però Ramon 
Muntaner ja usa Eivissa; Joanot Martorell, al Tirant, escriu Ayviça; i a l’Atlas català dels jueus 
mallorquins Cresques Abraham i Jafudà Cresques, hi figura eyuissa. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines recull dues hipòtesis sobre l’etimologia última d’Eivissa. 
La primera, que proposà Schulten, consisteix a interpretar ’YBŠM com ‘illa dels pins’, partint de 
la base que Y significa ‘illa’ i que la M final és indicativa de plural. BŠ era la representació gràfica 
del mot buš ‘pi’. Contenau oposà a aquesta teoria que pi, en púnic, era beroš, però Millàs 
Vallicrosa explica la possible caiguda de la –r– líquida intervocàlica (íbid.: 15). La segona 
hipòtesi té l’origen en la teoria de Judas, que, el 1859, interpreta ’YBŠM com ‘habitadors de l’illa 

                                                           
3 No és clar que aquest topònim es refereixi a l’illa d’Eivissa. També podria fer referència a un altre lloc. 
Potser té alguna relació amb Labritja? Això mateix apunta Coromines. 
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de Bes’. L’arqueòleg Joan Roman i Calbet recull aquesta teoria i la difon, el 1906. Solà i Solé, 
pel seu compte, arriba a la mateixa conclusió el 1956, i aquesta teoria, amb matisos, és la que 
accepten Joan Veny (1999: 28), que interpreta ’YBŠM com ‘illa de Bes’, divinitat egípcia de la 
hilaritat, o Joan Coromines, que ho interpreta com ‘illa dels (seguidors) de Bes’, i que apunta que 
potser un *ybešim es canvià en ybošim per influència de –oš del nom d’arbre beroš. «Així hi 
hauria també quelcom de cert en la teoria (1), tot restant la (2) com a bàsica». Jaume Juan 
Castelló (1988: 11-12) introdueix un valuós matís en aquesta teoria: el plural M no es refereix als 
habitants, sinó al substantiu illa; així, el significat d’’YBŠM no és ‘illa dels habitadors o seguidors 
de Bes’, sinó ‘illes de Bes’ (Eivissa i Formentera eren conegudes amb el mateix nom). Ara bé, si 
de la forma púnica derivaren les gregues i les llatines amb una certa regularitat, la forma aràbiga 
conté canvis importants que cal explicar amb més detall. Míkel de Epalza i Sol Martínez (1978) 
ho fan amb deteniment i conclouen que Yābisa és una simple transcripció a l’àrab del llatí 
Ébusa: la síl·laba inicial sembla una ruptura entre el romanç i l’àrab, però en realitat és la 
transcripció normal, en àrab clàssic, de la e– inicial i fins i tot medial dels topònims romànics. 
L’allargament de la vocal només indica el seu caràcter tònic. Pel que fa a la segona síl·laba, 
creuen que la transcripció primitiva devia mantenir la u del llatí, i com que la vocal breu damma 
no s’escriu, a poc a poc dominaria una lectura culta de Yābisa com a fonema de participi en 
fâ’ila, i així, de pas, Yābisa esdevenia un topònim transparent i s’entenia com ‘seca’. En àrab el 
fonema /υ/ és proper a /ι/, sobretot si prové d’una ypsilon grega, com en el cas d’Ebuse, i els 
poetes preislàmics fan rimes indistintament amb damma i kasra. A més, el pas de vocal breu u > 
i també s’explicaria per la denominació grega, en ser transcrita la u llatina per ypsilon, de to 
vocàlic més proper a la i. La dominació bizantina podria haver influït perquè en la denominació 
oficial de les poblacions s’imposés el grec. Finalment, com expliquen el mateix Míkel de Epalza 
i Josep Forcadell (SOBI L-LI: 60-63), si la primera síl·laba era llarga, la segona tenia tendència a 
ser una vocal breu I per influència d’un esquema vocàlic de participi present de gran rendiment. 
La S llatina fricativa es manté amb la sîn àrab i la a final és el resultat de la feminització d’un 
probable ablatiu-locatiu llatí en e. Seguint els estudis d’Epalza i Forcadell, el fet que els noms 
àrabs fossin transcripcions dels noms romànics anteriors, explica que, en aquests llocs, en passar 
de ser arabòfons a parlar-s’hi romanç (català en el cas d’Eivissa), «les formes romàniques 
s’assemblen més, generalment, al nom pre-àrab, per més que palesen la influència de les grafies 
àrabs» (íbid.: 62). Si reprenem l’OnCat, la e– inicial d’Eviça, com passa quasi sempre, 
evoluciona cap a es–4 i la s sonora es vocalitza en [ϕ], d’on l’actual Eivissa. El canvi de –b– àrab 
intervocàlica en –v– catalana, habitual en aquesta llengua, també pot ser interpretat com un 
fenomen de “desarabització”. Cal fer, encara, una observació final. Tot i que hi ha unanimitat a 
l’hora de considerar l’’YBŠM púnic com l’ètimon llunyà d’Eivissa, també caldria no descartar la 
possibilitat que es tractés d’un nom indígena, adaptat pels púnics. Altrament, ens trobaríem 
davant una autèntica excepció: un topònim originat en un teònim en el món feniciopúnic. 
 

4.1.20 Espalmador, s’ (For, I: 131, s. v. Espalmador, s’, i Espardell, s’)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una illa situada just al nord de Formentera, de la qual només 
n’està separada per un breu pas marítim que ocasionalment, si fa bon temps, es pot salvar a peu i 
nedant, tot i que sol haver-hi forts corrents marins a la zona. Des d’aquesta illa es domina el pas 
des Freus, entre Eivissa i Formentera. A la part de llevant, a devers tres quilòmetres, hi ha una 
illa més petita, quasi paral·lela a aquesta: s’Espardell. A la part de terra de la badia més 
important de s’Espalmador, s’Alga, hi ha nombrosos jaciments d’època tardopúnica5 (segles II-I 
aC) que fan pensar en activitats pesqueres, potser de caràcter industrial i lligades a la riquesa 
piscícola de la zona des Freus (EEiF VI: 168, s. v. Formentera). En conjunt es tracta de devers 
50 unitats constructives, que ocupen, com a mínim, una superfície de 25.000 m2. A més d’aquest 
jaciment, n’hi ha d’altres, d’importància menor, vinculats a la funció de vigilància que s’hi duia 
a terme. 
DOCUMENTACIÓ: L’Espalmador apareix per primera vegada en un text escrit el 1497, i en els 
Llibres d’Entreveniments no hi figura fins al 1615 (Marí, 1983: 462; 1981: 80). En canvi, per la 
posició estratègica d’aquesta illa, apareix sovint en la cartografia, però sempre a partir del segle 

                                                           
4 Segons Mascaró (2000: 30), els mapes àrabs també recullen la grafia Isbusa, que ja podria reflectir una 
tendència incipient a aquest canvi. 
5 Ramon (1985: 130-134). 
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XVI. Vet ací com apareix el nom de s’Espalmador en mapes i portolans: Lo Spalmador (1553), 
Spalmador (1555, 1787, 1796), Pto deldespalmador (1579), Cala las palmador (mitjan segle 
XVII), Empalmador (1699), Espalmador (1711, 1900), I. Espalmador (1730), L’Espalmador 
(1742, 1750, 1764, 1778), El Espalmador (1765), I. Spalmador (1772), Isla Espalmador (1782), 
Ia del Espalmador (1786), Î. Espalmador (1808), Isla del Espalmador (1851).6 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines, que des de bon començament intueix que hi ha una relació 
íntima entre el significat originari dels topònims de s’Espalmador i s’Espardell, proposa que 
ambdues illes devien ser les illes de l’Espart, i que la població hispanoromana devia anomenar a 
una l’Espart Major i a l’altra l’Espartell. Després, el so de la j, no coincident amb el djin aràbic, 
influiria per tal que Esparmadjor esdevingués Espalmador, amb dissimilació de les líquides, en 
part per influència de la paraula nàutica catalana espalmador (ETC II: 226-228). Coromines 
remarca que la fàcil etimologia de fer derivar el nom de l’illa d’espalmador ‘petita drassana’ no 
té en compte la relació que hi ha d’haver entre les dues illes veïnes. Per tal de reforçar la seva 
hipòtesi, però, diu que s’Espalmador és un lloc desert, sense aigua, poc accessible, i que si va ser 
usat com a espalmador només degué ser ocasionalment. Fins i tot arriba a dubtar que hi hagi 
dades històriques de l’ús de s’Espalmador com a drassana, i quan les coneix –perquè n’hi ha, i 
moltes!, i Macabich les fa paleses–, els resta importància. Els que defensen altres propostes 
ataquen, justament, aquests arguments –de poc pes– de Coromines, però no el més important, el 
de la relació entre les dues illes veïnes: Aguiló (2002: 55-64) deixa ben clar que a s’Espalmador 
hi ha aigua potable, que no és una illa deserta i que és més accessible del que sembla (fins i tot a 
peu, a voltes, des de Formentera). A més dóna dades que demostren que s’Espalmador s’ha usat 
moltes vegades com a drassana i que és un bon fondejador, i aporta l’exemple d’altres 
espalmadors a la Mediterrània. Fins i tot arriba a dir que no hi ha espart, en l’actualitat. En 
l’antiguitat, ja és una altra cosa. De fet, el nom de s’Espalmador apareix documentat des del 
segle XV, de manera que el seu ús, des d’aleshores, o potser des d’abans, com a drassana, no 
invalida, necessàriament, la hipòtesi de Coromines. Al contrari, els calafats devien necessitar 
espart –o alguna altra planta de propietats semblants i potser anomenada amb el mateix nom–. 
L’activitat de la drassana no es podia entendre sense espart. I al centre de l’illa de s’Espalmador 
hi ha una bassa que ben bé podia fer les funcions d’amarador. Qui sap si, justament, l’espart s’ha 
extingit d’aquesta illa com a conseqüència de l’activitat de reparació de naus, i ja des de ben 
antic! Si els establiments tardopúnics eren de pescadors, no tan sols hi devien reparar les 
barques, sinó també les xarxes i els estris de pesca... Si aquesta hipòtesi no va desencaminada, 
els noms de s’Espalmador i s’Espardell estarien vinculats en els seus orígens, i es deurien a la 
presència d’espart a l’illa major. L’aprofitament abusiu de l’espart, però, potser per a espalmar 
les barques, degué fer desaparèixer aquesta planta, mentre que l’activitat de drassana podria 
haver continuat durant els segles (ara fent servir espart portat d’altres llocs, o lli, o altres 
matèries), de manera més o menys ocasional, i això hauria afavorit els canvis fonètics 
assenyalats per Coromines, amb la creació posterior d’una etimologia popular ajudada per 
l’activitat nàutica. 
 

4.1.21 Espardell, s’ (For, I: 131, s. v. Espalmador, s’, i Espardell, s’; IV: 121, s. v. Espartal)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una illa situada al N de Formentera i a llevant de s’Espalmador, 
separada d’aquesta illa, que és major, per un canal de devers 3 km. Des d’època ben antiga 
(punicoromana) ha anat aparellada a l’illa de s’Espalmador, sobretot pel que fa al sistema de 
talaies de vigilància, ja que s’Espardell ofereix bona visibilitat directa amb altres talaies, com la 
del puig Redó, a Eivissa, o la de la punta Prima, a Formentera (EEiF VI: 168, s. v. Formentera). 
A més, l’espai de mar situat entre s’Espardell i s’Espalmador ha estat considerat, 
tradicionalment, un bon fondejador per a naus de gran calat. 
DOCUMENTACIÓ: Apareix en textos escrits des del 1575 i 1577 (Marí, 1981: 80; 1983: 462), i 
com que la seva situació té importància per a la navegació sol aparèixer en cartes marítimes i 
portolans. Vet ací una seqüència de les formes gràfiques en què apareix en la cartografia: L’isola 
del Spardal (1553); Spardel (1555), Formenton (1699, 1796), El Espardell (1711), Ses Pardell 
(1740), I. Fromenton (1741, 1750, 1764), Le Fromenton (1742), Ses Perdell (1765), I. 

                                                           
6 Dades extretes de Tur de Montis (1984: 40-195), Gordillo (1981: 192) i AHE (2001: 60-66). 
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Formentor (1778), Isla Espartell (1782), Ia Espardell (1786), Î. Espuntell (1808), Espardell 
(1810), Isla del Espardell (1851), Espardell (1900).7 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Tots els autors coincideixen a relacionar aquest topònim amb l’espart. 
I tots remarquen, igualment, el diminutiu de la terminació,8 bé que interpretant-lo de manera 
diferent. L’erudit i folklorista Joan Castelló (1963: 80) diu que prové del mot llatí SPARTUM 
‘espart’. Coromines (ETC II: 226-228) diu que tant a s’Espalmador com a s’Espardell s’ha fet i 
encara s’hi fa espart, i que aquest nom també ha originat el de l’illa de l’Espart (avui s’Espartar, 
a la costa de ponent d’Eivissa). Aleshores Coromines es pregunta com s’explica el diminutiu si 
s’Espardell és més gran que s’Espartar? I com és possible que s’Espardell no tingui cap relació 
amb l’illa veïna de s’Espalmador, si són prop una de l’altra, quasi paral·leles i només separades 
per un canal de 3 km? Al tom I de l’OnCat repeteix que hi ha espart a totes dues illes, i proposa 
per a s’Espardell una terminació de diminutiu o bé d’un col·lectiu SPARTALE, en pronúncia 
Esparṭel. «És natural considerar inseparables tant els noms com la realitat geogràfica de les dues 
illes quasi-bessones». Segons Coromines, la població hispanoromana hauria anomenat illes de 
l’Espart les dues illes –s’Espalmador i s’Espardell–: una seria l’Espart Major i l’altra 
l’Espartell, pronunciada amb t emfàtica pels àrabs, i imitada després, imperfectament, amb una d 
pels catalans. El problema, però, és que no hi ha espart a l’illa. Ni l’espart comú, ni cap altra 
espècie d’espart de menor grandària, com suggeria Gordillo (1981: 195-196) per a explicar el 
diminutiu. Com diu Aguiló (2002: 55-64), que recull informacions de diversos botànics, ni hi ha 
cap varietat d’espart –ni petita ni gran–, ni sembla possible que en aquesta illa n’hi hagi hagut 
mai. I això dificulta, precisament, una de les alternatives etimològiques que proposava 
Coromines: el duplicat del col·lectiu Espartal, amb la a tònica pronunciada e per la imela 
aràbiga, i amb assimilació de –el al sufix català –ell. La inexistència d’espart a l’illa és un 
obstacle insalvable per a la hipòtesi etimològica del nom col·lectiu, però no per a la del 
diminutiu: n’hi ha prou que hi hagi espart a l’illa gran, i així l’illa menor en pot prendre el nom. 
Sense anar més lluny, al sud de s’Espardell hi ha un illot que rep el nom de s’Espardelló, on 
òbviament tampoc no hi ha ni hi ha hagut mai espart. I per altra banda sembla lògic relacionar 
s’Espalmador i s’Espardell, dues illes que no tan sols es veuen paral·leles i veïnes, sinó que 
oferien, en el canal que hi ha entre totes dues, ancoratge per a grans naus (Tur de Montis, 1981: 
51). El costum de batejar dues illes amb noms paral·lels és ben estès: Mallorca/Menorca, es 
Vedrà/es Vedranell, s’Espartar/s’Espardell,9 s’Espardell/s’Espardelló. Aquest topònim, doncs, 
només s’explica com a diminutiu i requereix, ben prop, una ‘illa de l’Espart’ (vegeu Espalmador, 
s’). 

 
4.1.22 Forada, vénda, pou i torrent de (Eiv, I: 148, s. v. Forada)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Forada és una de les de la parròquia de Sant Antoni de 
Portmany, i concretament constitueix l’extrem oriental del pla de Portmany, de tal manera que 
configura una important depressió al pla de Forada (amb una altura mitjana que no arriba als 80 
metres sobre el nivell de la mar), en arribar als peus dels puigs situats a llevant, a la serra de 
Forada, amb altures que ronden els 140 metres, com a sa Creueta de Forada, o que els superen, 
com al puig de sa Font, de més de 150 metres. Aquesta diferència d’altura de devers 70 metres es 
produeix en un espai molt curt, de manera que els puigs guaiten sobre el pla de Forada amb 
importants i acusats desnivells. Per altra banda, el relleu accidentat de la serra de Forada fa que 
les aigües pluvials que en provenen circulin pel pla de Forada mitjançant el torrent de Forada i el 
de Can Fèlix, que han excavat canalades de secció semicircular, cobertes completament, en 
molts de trams, de vegetació. Tots dos torrents desguassen les aigües al torrent de Buscastell. Al 
llit del torrent de Forada hi ha el pou homònim. La casa pairal de l’antiga alqueria és coneguda 
amb el nom de Forada o can Forada. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD hi ha la Carja forata en la relació d’alqueries de Portumany (Marí, 
1976: 81) i l’alqueria de Forada apareix en un capbreu de 1394 (íbid., 1990: 260). Els Llibres 
d’Entreveniments documenten Forada (1528), el puig de Forada (1648), el coll de Forada 

                                                           
7 Dades extretes de Tur de Montis (1984: 40-195), Gordillo (1981: 192) i AHE (2001: 60-66). 
8 Observi’s que totes les formes ressenyades en la cartografia porten implícit aquest diminutiu, bé sigui 
afegit a espart, bé a Formentera, com si diguéssim «Fromenton = Formentera petita». 
9 Vora l’illa de s’Espartar, davant les costes de ponent d’Eivissa, també hi ha una illeta que porta el nom 
de s’Espardell. 
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(1678), Forada Vella (1679) i la cova de Forada (1746) (íbid., 1981: 30-33). El 1900 apareix la 
vénda de Buscastell i Forada, a Sant Antoni, i el 1944 ja es parla de Forada com una vénda 
independent, que abraçava 33 cases (íbid., 1990: 261). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines descarta qualsevol etimologia aràbiga perquè la rel frṭ és 
poc important –escriu– i «resultat factici d’una barreja d’idees heterogènies escassament 
relacionables amb un nom de lloc eivissenc: furâṭa “petite monnaie”; i les altres coses són 
manlleus del romànic: forâṭ ‘sés’, farraṭ ‘rovell’ evident derivat de ferro». Coromines aposta, 
doncs, pel participi de FORARE (significant foradada) o bé pel plural neutre de FORATUM, 
FORATA ‘forats’. Tant una cosa com l’altra s’adiu amb la realitat física del territori, sia per la 
depressió, com un forat o clot, sia pels torrents que foraden el pla o l’antiga alqueria. Òbviament, 
aquest Forada precatalà no té res a veure amb sa Foradada del NW de l’illa d’Eivissa, que 
esmenta Coromines, un topònim ja plenament català. Per altra banda, el medievalista Miquel 
Barceló (1997: 19) proposa com a ètimon el nom d’un clan berber, els Banī Farda, que segons 
ell hauria originat dos topònims més a Mallorca: un prop de Felanitx i l’altre, un rafal Abenfarda, 
prop de Sineu. Segons Barceló el topònim eivissenc s’explica mitjançant una dissimilació –a > 
/–a > –o/–a. El cas és que fins i tot donant per bo el procés fonètic que indica Barceló, el 
topònim no apareix mai acompanyat del típic Beni- indicatiu dels clans àrabs o berbers i que és 
present tan reiteradament en nombrosos topònims de l’MD, companys del nostre Forada. 
M’inclino, doncs, per la proposta etimològica romànica. 
 

4.1.23 Formiga, can (Eiv, I: 150-152, s. v. –Formiga, Beni–) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: En l’actualitat hi ha dues cases que porten aquest nom, a les véndes 
limítrofes de Cas Savions i sa Picassa, ambdues a la parròquia interior de Santa Gertrudis de 
Fruitera (Marí, 1984: 349 i 353). Fins fa ben poc un torrent i el pont que el travessava rebien el 
nom de Beniformiga, però aquest determinatiu ja ha estat substituït pel d’en Taltavuit. El torrent, 
com remarca Coromines, és ple, en alguns trams, de cocons allargats i barbacanes. En qualsevol 
cas, tant les cases com el torrent i el pont són testimonis que una ampla rodalia de Santa 
Gertrudis rebia el nom de Beniformiga. Aquesta rodalia corresponia a bona part de l’antiga 
alqueria de Beniformiga, que va ser dividida entre els quartons de Xarc i Benissàmit. La part que 
romangué dins Balansat perdé aviat el nom, mentre que la que restà al quartó de Xarc va anar 
cedint terres a altres véndes, com Parada, sa Picassa, Can Llàtzer i Cas Savions, fins que va 
desaparèixer com a vénda. De fet, el nom de Beniformiga s’aplicava a un vast territori que 
abraçava l’actual vénda des Poble (de Santa Gertrudis de Fruitera) i un bon tros de carretera cap 
a tramuntana i migjorn, així com un tram del riu de Santa Eulària. La vall del torrent de 
Beniformiga no és sinó una part del recorregut del riuet eivissenc. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD apareix la Caria formiga entre les alqueries del quartó de Xarc, que en 
una altra línia és anomenada Bella Formiga (Marí, 1976: 71 i 80), i que després de la conquesta 
catalana passa a ser coneguda amb el nom de Beniformiga (íbid.: 106). Els Llibres 
d’Entreveniments documenten Beniformiga (1529), el matar de Beniformiga (1653), can 
Formiga (1735) i el pont de Beniformiga (1763) (íbid., 1981: 54-60). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines descarta que Formiga sigui un nom de tribu sarraïna, 
perquè «de bereber n’hi ha molt poc, d’aràbic no en té fesomia: són quatre consonants». A més, 
Coromines no troba cap nom que s’assembli a Formiga en la llista de noms de persona algerians. 
Per altra banda l’OnCat analitza la possibilitat que Formiga sigui un element romànic i relaciona 
els cocons del torrent amb el mot llatí FORNAX, que pròpiament significa un forat gran per a 
coure-hi. Així, un VALLIS FORNĀCUM o PINNA FORNĀCUM explicarien Bella Formiga o 
Beniformiga respectivament. El pas fonètic de FORNĀCUM a formiga s’explicaria, primer, per la 
imela granadina (FORNĀCUM > fornîk o fornîka), i després el pas definitiu a Formiga seria cosa 
del català, «on forniga és vulgarisme rebutjat».  
 

4.1.24 Gasí, cas (Eiv, I: 161, s. v. Gasí, Cas; IV: 331, s. v. Gasí, Cas) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DOCUMENTACIÓ: En l’actualitat, amb el nom de cas Gasí són conegudes 
diverses cases o famílies de Sant Antoni de Portmany. En aquest poble, a més, hi ha can Xomeu 
des Gasí, a la vénda de sa Raval. Per altra banda, a la vénda de Forada, de la mateixa parròquia 
portmanyina, hi ha can Toni des Gasí, casa que és considerada com la pairal de totes les 
branques familiars, sempre amb el llinatge Prats (Marí, 1990: 272). A la vénda de Cas Serres de 
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Santa Gertrudis de Fruitera també hi ha una casa coneguda com can Toni des Gasí, bé que el 
nom és relativament recent: el segle XIX va ser adquirida per Prats “Gasins” de Sant Antoni 
(íbid., 1984: 292), que més tard construïren una nova casa vora l’anterior: can Vicent des Gasí. 
Tot i que no està documentat antigament, sembla que aquest motiu familiar pot ser identificat 
amb el nom del Raffal algazi de l’MD, que apareix en la relació d’alqueries del quartó d’Algarb 
(Marí, 1976: 81).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera que ve de l’àrab comú h ̣azîn ‘trist, malaurat’. 
Barceló (1997: 23), en canvi, creu que es tracta d’un nom d’origen berber, format a partir del 
radical G.Z, que produeix agazu/agazi ‘gra de raïm’. Es tractaria, segons aquesta interpretació, 
d’un epònim que faria referència a l’activitat de la viticultura, i la forma algazi seria el resultat 
d’un procés d’arabització de l’article berber a-, substituït per al-. 
  

4.1.25 Jondal, es (Eiv, I: 170-171, s. v. Jondal; IV: 485-486, s. v. Junda i Jondal) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es Jondal és el nom que designa una zona del sud de l’illa d’Eivissa que 
comprèn terrenys pertanyents a les parròquies des Cubells, Sant Josep, Sant Jordi i Sant 
Francesc, i molt més concretament la zona de costa situada a ponent de la punta des Jondal. Es 
tracta d’una zona amb importants restes arqueològiques: al puig des Jondal, que corona la punta 
del mateix nom, hi ha restes d’una muralla megalítica anterior a l’ocupació púnica de l’illa, i ben 
a prop, al lloc conegut com sa Caleta, encara es poden veure les ruïnes del que sembla que fou el 
primer lloc d’hàbitat que establiren els feniciopúnics a Eivissa, un autèntic nucli urbà, amb 
carrers i espais comuns. A més, a la plana des Jondal, situada al nord del puig i a la part de 
llevant del torrent des Jondal, també hi abunden els jaciments arqueològics d’època púnica i 
romana (construccions, molins, cisternes o sitges de gra). 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD apareix el Raffal benierze10 abenjondal en el llistat d’alqueries del 
quartó d’Algarb, que correspon al Jondal actual (Marí, 1976: 81 i 149). La forma viva del 
topònim es remunta documentalment pel capbaix al segle XIV i apareix també, els segles XVI i 
XVII, en els Llibres d’Entreveniments (íbid.: 149-150; 1981: 22-23). Coromines també parla d’un 
eco d’aquest topònim a Formentera, però en realitat es tracta només d’un antropònim: el motiu 
familiar Jondal, comú a Eivissa, ha passat també a Formentera amb alguna família eivissenca: en 
l’actualitat hi ha can Pep Jondal i can Xico Jondal, però la introducció d’aquest antropònim a 
Formentera no deu ser gaire antiga, ja que no apareix en la documentació del segle XVIII ni en 
l’anterior (íbid., 1983: 471-493). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines descarta una etimologia basada en un nom de persona 
(entre els noms algerians el que s’hi acosta més és Ğūdär o Ğūdār, però hi manca la n). Descarta 
també un ètimon mossàrab *JUNCETALE derivat de JUNCETUM ‘joncar’, perquè considera molt 
forçat i increïble suposar una contracció ğončdal > Jondal. Coromines proposa com a base l’àrab 
ğund, que en l’àrab clàssic designava, amb caràcter col·lectiu, ‘tropes, soldats, campament’, i que 
en l’àrab hispànic i magrebí passà, des de ‘divisió de tropes’, a designar la ‘zona sotmesa a una 
divisió’ i ‘zona governada pel cap d’un ğund’, després ‘zona colonitzada per soldats de cert 
regiment’, i, finalment, ‘zona colonitzada per gent de tal o tal banda’. En el cas eivissenc, 
l’OnCat diu que deu ser abreviació de ğund al-ácrab ‘districte dels àrabs’ o ğund al-qíbla 
‘divisió militar del sud’ (o alguna cosa semblant), amb aglutinació de –al– unitiu, anàlogament a 
almirall < amiral, que és abreviació d’amir al-mu’minîn ‘comandant dels creients’. Aquesta 
evolució ja devia haver-se produït en l’àrab eivissenc dels segles XII i XIII, cosa que explicaria 
que aleshores hi hagués un moro eivissenc que es deia Abenjondal. Com que Aben o Ibn no 
s’usava solament en el sentit de ‘fill de’, sinó també com a mer element personalitzador, 
Abenjondal podia significar ‘el de Jondal’.  

 
4.1.26 Marzoc, can (Eiv, I: 201, s. v. Marzoc, Bini–; V: 213, s. v. –Marzoc, Beni– o Bini–) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Can Marzoc és el nom d’una casa antiga de la vénda de Fruitera, 
parròquia de Santa Gertrudis, on també hi ha les cases de can Pep Marzoc i can Vicent Marzoc. 
DOCUMENTACIÓ: Aquest motiu familiar està documentat a Eivissa des de 1645 (Marí, 1984: 
307). És possible que a la Caria benimazoch i a la Caria benimaizoch de l’MD, que apareixen 

                                                           
10 Marí Cardona llegeix bemerze. 
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entre les alqueries de Portumany i Xarc respectivament (íbid., 1976: 80-81), hi hagi alguna 
errada de transcripció i que en realitat es tracti del mateix nom.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines esmenta diversos topònims balears i valencians que 
contenen el mateix nom de persona, probablement aràbic, Marzûq, participi passiu del verb 
razaq, ‘proveir de les coses necessàries per viure, de queviures’. Coincidint en part amb això, el 
medievalista Miquel Barceló (1997: 13-17) considera que els Banū Marzūq formaven un dels 
grups berbers que s’escampà per al-Andalus.11 

 
4.1.27 Picossa, puig de sa; Picossetes, ses (Eiv, I: 231, s. v. Picossa; VI: 220, s. v. Pic) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: El puig de sa Picossa té 356 metres d’altura i és situat al municipi de Sant 
Josep de sa Talaia, un poc a ponent del puig més alt de l’illa. Es tracta d’un puig el cim del qual 
s’allarga cap al sud fins a una altra elevació, el pujol des Rotins, de 323 metres. Des d’aquest 
baixa, en direcció NE, el torrent de Can Nadal, que en el seu tram inicial és conegut amb el nom 
de ses Picossetes. A més, prop de la partió entre els municipis de Sant Josep de sa Talaia i de 
Sant Antoni de Portmany, però dins el terme d’aquest, hi ha sa Picossa de Can Ferrer, un altre 
puig de 235 metres d’altura. 
DOCUMENTACIÓ: No n’hi ha documentació antiga. Només apareix en la cartografia del segle XX i 
el recull l’historiador Joan Marí Cardona, bé que amb la grafia Picosa (Marí, 1990: 333). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera que aquest topònim, com altres Picosses de Terra 
Ferma (Móra d’Ebre, Capçanes, Xiva, Cinctorres, Xert, Càlig, Culla i Llucena), és un derivat 
oronímic mossàrab, però femení, de pic ‘puig o turó’. Val a dir, però, que és ben possible que el 
topònim ja sigui de creació catalana. És versemblant que el mot picossa passés a ser un mot 
català en llocs de substrat mossàrab i que arribés a Eivissa amb els catalans. Encara que en 
l’actualitat no és un nom vigent com a genèric toponímic, el puig de sa Picossa de Can Ferrer 
demostra que en el dialecte eivissenc s’hi havia usat. 

 
4.1.28 Porto-salè, vénda de (For, I: 235-236, s. v. Porto-salè; VI: 271, s. v. Porto Salè) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Porto-salè [∩ποΡτυσ↔∪λΕ] és un dels districtes 
administratius del municipi i l’illa de Formentera. Correspon a la zona situada al NW de l’illa, 
just al sud de l’estany des Peix, el port natural d’hivern de l’illa durant segles. Es tracta d’una 
zona relativament allunyada de les salines formentereres, bé que amb al temps pot haver sofert 
algun desplaçament. 
DOCUMENTACIÓ: Tot i que lingüistes com Coromines i historiadors com Marí Cardona 
consideren que es tracta d’un topònim antic, no apareix en la documentació fins al segle XVII, 
més o menys coincidint amb l’inici del procés de repoblament de Formentera, que es va 
consolidar durant el segle següent. En documents d’establiment de terres apareixen «la partida 
dita Portosale» (1703), i el «pou de Portusalé» (1705) (Marí, 1983: 394 i 397). I la vénda ja 
apareix documentada el 1781 (íbid.: 470). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines remet a un estudi anterior seu (EDL II: 223) on defensa que 
aquest topònim no deriva de sal, i que sembla d’aspecte mossàrab. Basa la seva argumentació en 
la terminació: en [∪Ε] –no en [∪↔], com diu ell–, però no en [∪ε], que seria el que caldria 
esperar si es tractés d’un derivat de SALARIUS (> saler). Cal afegir que el gentilici del lloc és 
porto-saler, porto-salera, no porto-salerer, porto-salerera (Ribes, 1991: 138, s. v. portossaler). 
De manera que es pot concloure que no hi ha cap r subjacent en la terminació de Porto-salè. 
Coromines, doncs, aposta per un topònim en part de fonètica mossàrab, supervivent del període 
de quasi-despoblació de l’illa (segles XVI i XVII), format per un element romànic (PORTU ‘port de 
mar’) i per un element aràbic. Per a Coromines, tot i que no descarta que aquest segon 
component del topònim hagués estat imitat de Salé, el port del marroquí Rabat, ha de tractar-se, 
més aviat, de l’àrab s ̣̣̣̣alîh ̣‘bo, íntegre’, de l’arrel panaràbiga s ̣̣̣lh ̣‘convenir’. Coromines creu que 
tot i que la forma s ̣̣̣̣̣âlih ̣  potser era més general, la variant s ̣̣̣̣̣alîh ̣era clàssica i ja era emprada des 
dels temps de Ibn ‘Arabī (segles XII i XIII dC).  

 
 

                                                           
11 Concretament, hi ha rastres toponímics d’aquest grup berber a Sant Carles de la Ràpita (Tortosa), 
Benissa (Alacant), Eivissa, Sineu (Mallorca) i es Mercadal (Menorca). 
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4.1.29 Portmany (Eiv, I: 235, s. v. Portmany; VI: 266, s. v. Portmany) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És el nom popular del poble de Sant Antoni, oficialitzat amb el nom de 
Sant Antoni de Portmany, combinació dels dos.  
DOCUMENTACIÓ: En temps dels àrabs ja era el nom d’un dels quartons de l’illa d’Eivissa i ho 
continuà sent amb els catalans, després de la conquesta de 1235. La documentació més antiga, 
contemporània de la conquesta catalana, registra la grafia amb –u–, Portumany, que denota que 
es tracta d’un mossarabisme, amb conservació de la –U final de PORTU. No cal dir que ben aviat 
Portumany es catalanitzà en Portmany, ja el mateix segle XIII. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Com que la badia de Portmany és la més gran de l’illa, l’ètimon 
PORTUS MAGNUS ‘el port gran’ és evident, com ja remarca Coromines. Com diu l’OnCat, el 
gentilici és portmanyí, mot que també ha originat un motiu familiar.12 

 
4.1.30 Rafal de Dalt i de Baix, es; Rafal, can; Rafals, puig des (VI: 322, s. v. Rafal–) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DOCUMENTACIÓ: Els topònims eivissencs formats sobre el mot rafal són 
tan nombrosos, que, per raons d’espai, no puc esmentar-los tots. Remarco que rafal s’usa com a 
genèric geogràfic i com a motiu familiar en molts de casos, sobretot als territoris de l’antic 
quartó de Portmany: és a dir, a les actuals parròquies de Sant Antoni de Portmany, Sant Rafel de 
Forca, Sant Agustí des Vedrà i Sant Josep de sa Talaia. És tracta de topònims documentats des 
de la conquesta catalana fins a l’actualitat.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’etimologia és tan clara que Coromines, a l’OnCat, hi passa 
pràcticament per damunt i remet als seus treballs anteriors: de l’àrab vulgar rahạ́l (àrab clàssic  
rahḷ) ‘lloc on es fa parada en un camí’, ‘campament’, ‘pleta, jaça’, i d’ací ‘predi i edifici rústic’ 
(DECat VII: 32-35, s. v. rafal). 

 
4.1.31 Safragell, vénda i torrent de (Eiv, I: 245-246, s. v. Safragell; IV: 242, s. v. Fondeguilla) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Safragell [σ↔φΡ↔∪Ζε×] és un dels districtes administratius del municipi 
de Sant Joan de Labritja, parròquia de Sant Llorenç de Balàfia, on les antigues véndes han estat 
oficialitzades com a model de divisió territorial. És una zona de la part central de l’illa d’Eivissa, 
relativament plana i fèrtil, travessada, de ponent a llevant, pel torrent de Safragell, un dels 
afluents del riu de Santa Eulària, i pel torrent des Garrovers, que ve de la plana de Balàfia, al 
nord, i desguassa al de Safragell. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD figura la Caria zafargell entre les alqueries del quartó de Xarc, que 
correspon més o menys a l’actual vénda de Safragell (Marí, 1976: 80 i 106). La documentació 
posterior ja reflecteix la grafia Safragell, com els Llibres d’Entreveniments, el 1546 (íbid., 1981: 
62). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines ja havia inclòs aquest topònim en llistats de noms de lloc 
aràbics (ETC I: 272). L’OnCat proposa un ètimon aràbic. A partir de l’àrab s ̣ahrîğ ‘bassal, 
estanyol’, amb trivial transposició de la r abans de l’accent; Coromines creu que, més que d’un 
diminutiu, es tracta, bé d’un col·lectiu mossàrab en –al (amb imela) ‘conjunt de basses’, o bé del 
superlatiu islàmic s ̣̣ahrîğ Él-Läh ‘la bassa grandiosa, divina’. En aquest últim cas, la variant de 
terminació –e (=ä), hauria estat escapçada pels catalans. Val a dir que l’MD, redactat poc temps 
després de la conquesta catalana, potser el mateix 1235, reflecteix els noms que tenien les 
alqueries sota la dominació islàmica. No hi ha cap motiu per a pensar que en aquest cas 
s’escapçà la terminació del topònim quan no es va fer en altres topònims com Cotella o 
Canadella (al Memoriale, Cutelle i Canatelle). En canvi, sí que és versemblant la hipòtesi que 
parteix del col·lectiu mossàrab, ja que la zona és molt fèrtil i sembla que sempre ha estat poblada 
densament. És possible que en època musulmana hi abundessin els safareigs. De fet, no gaire 
lluny hi ha les fonts d’Atzaró, de Morna, de Balàfia i de Canadella, i l’àrea és travessada per 

                                                           
12 A l’OnCat (I: 235, s. v. Portmany; I: 241, s. v. Rabat-Evissa) Coromines interpreta l’expressió llatina 
«in Rabato Evice» d’un document de 1248, com si rabato fos un equivalent del català eivissenc quartó 
‘quarta part’, derivat de l’àrab comú ’arbac ‘4’, probablement râbicat ‘quarta part’. He de fer notar que 
Coromines deu anar errat, en aquest cas, ja que els àrabs tenien l’illa dividida en cinc districtes, no en 
quatre. I són els catalans els que, a l’hora de fer el repartiment, ho redistribueixen tot i en fan quatre parts, 
anomenades quartons. 
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diversos torrents, de manera que l’abundància de recursos hídrics i l’alt grau de coneixement que 
tenien els àrabs del seu aprofitament donen suport a aquesta hipòtesi etimològica. 

 
4.1.32 Sobalma, sa (I: 265, s. v. Subauma, Font)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: A Eivissa només hi ha un lloc que rep el nom de sa Sobalma per 
antonomàsia, tot i que també és anomenat, més explícitament, sobalma de s’Assolellador, a la 
costa de Corona, al nord de l’illa. En realitat el mot sobalma és usat com a genèric per a designar 
trams de costa rocosos on l’erosió de la mar ha soscavat la part que hi està en contacte tot donant 
lloc a una balma en el front marí. Normalment, la sobalma és arran de mar, i la cavitat és, en 
part, fora de l’aigua i, també en part, submergida, com a les sobalmes des Desesperats i a les des 
Cingles des Clots Negres, a la costa de Sant Miquel, i a les sobalmes de na Cimals, a la de 
Corona. Però s’hi han originat petits canvis semàntics: en uns llocs la sobalma es defineix en 
funció de la part superior de la cavitat (‘buit que resta sota una roca’, ‘roca soscavada per baix’), 
com a les sobalmes de na Mataret, a Albarca; mentre que en altres passa a definir-se en funció 
de la part inferior de la cavitat (‘tram de costa format per un replà rocós a molt poca profunditat, 
quasi a ran de mar’, ‘tenassa’), com a les sobalmes de sa Tabernera, a la costa del terme 
d’Eivissa. Finalment, en alguns casos la sobalma ja ha perdut el seu significat originari i equival, 
simplement, a ‘pedrissa’, com a les sobalmes de davall na Verda, a la costa d’Albarca. Val a dir 
que es tracta d’un genèric fossilitzat en la toponímia, comprès per molt poca gent i, per això 
mateix, que degenera amb facilitat.13 
DOCUMENTACIÓ: Cap d’aquests topònims eivissencs estava documentat abans de 1993, i tots han 
estat recollits oralment en treballs de camp. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines proposa per a la font Subauma de Mallorca (que ell sent 
amb u) un ètimon mossàrab, ja que la síl·laba su- procedent del llatí SUB- (amb u breu) ‘sota’ 
donaria o en català. El cas és que com diu el mateix Coromines, al País Valencià, zona de clar 
substrat mossàrab, són freqüents variants amb o (l’apel·latiu comú sospalma, topònims com la 
Sobalma, la Sopalma, el Sopalmo, Sospalmo i Sobalmo). Segons Coromines el mot sobalma és 
un compost de sots (< ll. SUBTUS) i balma ‘cavitat a la roca’, mot d’origen preromà i 
d’etimologia incerta «potser indoeuropea, si bé a penes és possible de precisar si es formaria en 
cèltic, en lígur o en sorotàptic, més aviat aquest i no el primer» (DECat I: 604, s. v. balma). 
Encara que el mot sobalma sigui un mossarabisme, és clar que en el cas d’Eivissa es tracta d’un 
substantiu comú, utilitzat com a genèric toponímic i conservat gràcies als noms de lloc en què 
s’ha fossilitzat. Els topònims eivissencs amb sobalma han d’haver-se format, doncs, en època 
catalana. 

 
4.1.33 Tagomago (Eiv, I: 268, s. v. Tagomago; V: 157, s. v. Mallorca i Menorca; VII: 204-206, s. 

v. Tagomago)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DOCUMENTACIÓ: En l’actualitat és el nom d’una illa situada davant les 
costes de Sant Carles, al NE d’Eivissa, però l’MD ja registra un Raffal tagomago entre les 
alqueries del quartó de Xarc (Marí, 1976: 80). Aquest rafal devia abraçar, antigament, tant l’illa 
que ara en conserva el nom com tota la comarca de sa Marina, de la vénda des Figueral, a l’illa 
d’Eivissa. La zona costanera eivissenca més propera a Tagomago és el cap Roig, un massís amb 
considerables espadats sobre la mar que superen els 100 metres d’altura. El topònim està 
documentat àmpliament, tant en textos com en la cartografia, des del temps de la conquista 
catalana. La pronúncia del topònim [∩τα⊗υ∪µα⊗υ] o [∪τα⊗υ ∪µα⊗υ] evidencia la consciència 
popular que es tracta d’un mot compost per dos elements.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Tots els que han estudiat l’etimologia d’aquest topònim coincideixen a 
veure-hi dos elements preromans, si bé hi ha una certa tradició, des de la Il·lustració, de 
considerar que el segon element és el nom de persona púnic Mago, hipòtesi que contradiu 
l’OnCat. Coromines conclou que es tracta d’un compost del mot d’arrel europea, possiblement 
sorotàptic, TAGA o TAGO ‘serra abrupta, massís grandiós de muntanya i de roca’, i d’un mot 
indoeuropeu MAGO ‘gran, grandiós’, que també seria present en l’origen de topònims com Maó o 
Mallorca. El mateix Coromines es posa la bena abans de rebre el cop quan argumenta que és 
possible l’existència de topònims preromans indoeuropeus a les Illes Balears, tot i que amb una 

                                                           
13 De fet, ja hi ha qui diu sobava en comptes de sobalma. 
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explicació que sembla molt forçada.14 El cas és que l’orografia del lloc encaixa perfectament 
amb l’explicació etimològica de Coromines, però tampoc no es pot descartar que es tracti d’un 
nom púnic, atesa la importància de la presència cartaginesa a Eivissa, com remarca Veny (1999: 
28). 

 
4.1.34 Trobat, es Rafal (Eiv, I: 284, s. v. –Trobat, Rafal–; VII: 353, s. v. Trobat, Rafal) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És el nom d’una finca amb una casa de l’antiga vénda de l’Horta de Sant 
Jordi de ses Salines.  
DOCUMENTACIÓ: Es tracta d’un topònim encara no documentat antigament, ja que només tenim 
constància que apareix en una relació de cases de 1850 (Marí, 1981: 25).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines parteix de la premissa «evident» que és un nom anterior a 
la conquesta catalana i proposa un ètimon rahạl at-turbât ‘rafal de les terres’, on turbât seria un 
plural de torba o tarba ‘terra’. Coromines explica el trasllat de la r per ultracorrecció de 
l’arabisme i per l’etimologia popular catalana. 

 
4.1.35 Tur, es (Eiv, I: 285, s. v. Tur, es)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es Tur és una extensió de terra que inclou una finca, amb una casa, un 
hort i una font, tot situat a llevant del puig de Missa de Sant Miquel de Balansat. El torrent des 
Port també rep el nom de torrent des Tur en el tram més proper a la font.  
DOCUMENTACIÓ I PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Com diu Coromines, el nom ha d’haver-se originat 
per l’abundància de pedra tur ‘tosca’, tot i que ell diu que «el nom sens dubte li ve de la Font i 
Torrent des Tur, que baixa fins al port de Balansat», i em sembla més probable a l’inrevés: 
l’existència d’aquesta pedra dóna nom a una zona, i la font i el torrent en prenen el nom perquè 
hi són dins. En qualsevol cas, la proposta etimològica de Coromines sembla incontestable: tur és 
una variant balear (com a mínim mallorquina i eivissenca) del mot turo (< ll. *TŪFŎRE ‘travertí, 
espècie de tosca’) del català central (DECat VIII: 933, s. v. turo). On deu equivocar-se 
Coromines és en establir una relació entre el malnom Tur i els turcs, que hom suposava valents, 
cruels o venjatius (íbid.: 933). A Eivissa el llinatge sempre es pronuncia amb conservació de la –
r final i sense l’afegit d’una –c final, com sembla que es fa, de vegades, a Mallorca. Diu l’OnCat: 
«Ja en el segle XIII devia ésser poblat aquell lloc [es Tur], i d’ell devia venir en qualitat de pràctic 
el Bn. des Tur, que consta en el doc. de 1289-1294, que hem detallat a l’art. BUSCASTELL. 
Recordem que avui Tur és un cognom abundant a l’illa i típicament eivissenc». Senzillament, 
com diu Coromines, Tur és un dels cognoms més comuns de l’illa i totes les famílies que el 
porten són originàries de Sant Miquel de Balansat, segurament d’aquest mateix lloc. De fet, fins i 
tot famílies alacantines que porten aquest llinatge també procedeixen d’Eivissa. Un antic rafal 
del segle XIV proper a Balansat, el rafal d’en Gomar, que devia pertànyer a la vénda d’Albarca, el 
1433 passà a ser propietat de Bartomeu Tur, i donà origen, més tard, a Cas Turs de Gomar (segle 
XVIII) i a l’actual vénda de Cas Turs, de la parròquia de Sant Mateu d’Albarca (Marí, 1984: 427-
428). 

 
4.2 Les possibles errades de l’Onomasticon 

 
En aquest apartat he inclòs els topònims per als quals Coromines proposa ètimons discutibles. He 
procurat assenyalar-ne els punts febles i, si m’ha estat possible, una proposta alternativa. 

 
 
 
 

                                                           
14 «Precisament arran de mar és on ho podem esperar. Sabem que els “lígurs” (que hom confongué amb 
els sorotaptes que els indoeuropeïtzaren) s’havien donat a la navegació, i en llurs expedicions piràtiques 
arribaven fins a “les columnes d’Hèrcules”, fins al punt que els romans hagueren d’enviar-hi el cònsul 
Aemilius Paulus, S. III a.d.C. I a Eivissa en queda un rastre en la inscripció indoeuropea que s’hi ha 
trobat. Puix que aquests ardits navegants passaven arran d’Eivissa, sens dubte pel freu de Tagomago, ells 
serien els qui donarien a aquesta illeta el seu nom indoeuropeu» (OnCat VII: 204-205, s. v. Tagomago). 
Caldria una relació més estreta entre els lígurs i l’illa d’Eivissa perquè l’explicació fos més convincent. 
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4.2.1 Topònims suposadament precatalans que poden ser catalans 
 

4.2.1.1  Baster, cala en (For, II: 374, s. v. Bast) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’un racó de la costa de Formentera orientat cap al nord, situat a 
llevant de la punta Prima. Es pot dir que cala en Baster constitueix l’extrem occidental de la 
costa des Carnatge, la zona de tramuntana de l’istme que uneix les dues plataformes calcàries de 
Formentera (la Mola i el cap de Barbaria).  
DOCUMENTACIÓ: Aquest topònim està documentat des del 1555, en un mapa de l’enginyer italià 
Gianbattista Calvi: Cala dembaster (Tur de Montis, 1984: 40). En documents escrits no apareix 
fins al 1697, en un text on consta que Marc Ferrer de Joan pren possessió de les terres que li ha 
atorgat el rei a Formentera, una gràcia reial de mitja llegua quadrada de bosc. Vet ací on era una 
de les fites: «[...] fita que esta posada al cap de vuit cordes manco vuit brasses a la Punta Prima 
dins Cala Enbester» (Marí, 1983: 90). Cala en Baster és encara un topònim viu a Formentera, 
contràriament al que sospita Coromines. I difícilment pot tenir cap relació amb una suposada 
Caria Abastii (lectura incorrecta de Macabich) o Albastii (aproximació que fa Coromines a la 
lectura de Macabich a partir de la seva pròpia). En realitat l’MD registra una Caria alastili entre 
les alqueries de Portumany (Marí, 1976: 81), com havia llegit –bé– Coromines. No es tracta, 
doncs, de partir de cap prejudici sobre el despoblament absolut de Formentera, que impediria 
l’existència de toponímia prejaumina en aquesta illa, teoria que critica l’OnCat, i crec que amb 
raó, però no hi ha cap prova que ens trobem davant un topònim precatalà.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines, basant-se en aquesta relació entre el topònim formenterer i 
el que suposa de l’antiga alqueria, postula un ètimon aràbic: l’adjectiu nisba bastị̂, derivat de 
bâs(i)t ̣amb el sentit de ‘extens’, o ‘liberal’.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Crec que, ben al contrari, cal cercar l’etimologia en una altra direcció: 
un baster era un guarnimenter, el que feia arreus d’animal (DECat I: 712, s. v. bast), i és ben 
lògic pensar que les activitats que es duien a terme a Formentera, encara que fos en períodes 
determinats, com l’extracció de la sal a les salines, o l’explotació del bosc per a treure’n fusta o 
llenya, requerien l’ús de bèsties i, per tant, de guarniments. Si durant la collita de la sal, en 
l’estiu, o mentre es tallaven arbres (cal suposar que sobretot en els mesos d’hivern), grups 
d’eivissencs residien temporalment a Formentera, tampoc no té res d’estrany que un ofici 
singular com el de baster donés nom a qui l’exercia i a un lloc que hi devia estar relacionat. 
M’inclino, doncs, per aquesta hipòtesi, abans que per cercar l’etimologia d’aquest topònim en 
l’època prejaumina. 
 

   4.2.1.2   Carrossa, sa (Eiv, I: 101-103, s. v. Carrutxa) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És el nom popular d’un carrer d’Eivissa, al barri de Dalt Vila. En 
l’actualitat el nom popular i l’oficial d’aquest carrer coincideixen, però els noms oficials han 
estat diversos: l’últim, el del General Franco. 
DOCUMENTACIÓ: No hi ha documentació d’aquest topònim que vagi més enrere del segle XVIII. 
Segons un estudi de 1903, de l’erudit Enric Fajarnés Tur, referit al segle XVIII, sa Carrossa era el 
nom d’una part del que avui rep aquest nom: justament, la del vial per on circulaven vehicles per 
a pujar a Dalt Vila o baixar-ne, i la dels jardins que hi ha al voltant, mentre que la filera de cases 
que hi ha al sud rebia el nom de carrer de Santa Llúcia. Això mateix confirma, a mitjan segle 
XIX, l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. I una relació de carrers de 1909, d’Artur Pérez-Cabrero 
Tur, deixa constància que el nom oficial d’aquest carrer, aleshores, era del General Polavieja. 
En qualsevol cas, la documentació més antiga del topònim és referida al segle XVIII, i al vial per 
a carros o vehicles (Marí, 1980: 23-25). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines, en parlar de sa Carrossa d’Eivissa, diu que el fet de ser un 
passeig ja suggereix un derivat de CARRUM. Segons l’OnCat podria tractar-se d’una pronúncia 
arabitzant de la a de carrerassa, pronunciat pels sarraïns qarrâs ̣a, amb el matís velar de la a 
aràbiga quan es troba entre dues emfàtiques. Coromines mateix, però, aconsella no entestar-se a 
cercar una etimologia comuna per a tots els topònims que esmenta. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: La documentació disponible no permet suposar, amb un mínim de 
base històrica, que el topònim és d’època àrab, ni tan sols medieval. De fet, per aquest lloc havia 
de pujar, forçosament, la carrossa del governador reial, de camí cap a la seva residència, una 
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vegada construïdes les muralles renaixentistes, a la darreria del segle XVI. Crec, doncs, que 
l’etimologia més probable és la que parteix del mot comú català carrossa. 

 
   4.2.1.3  Comte (Eiv, I, p. 113, s. v. Conte, Platja i Freu de) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una zona de la costa de ponent de l’illa d’Eivissa situada a 
l’extrem NW de l’actual parròquia de Sant Agustí des Vedrà i del municipi de Sant Josep de sa 
Talaia, just davant l’illa des Bosc i sa Conillera. Aquesta zona també constitueix l’extrem SW de 
la badia de Portmany i antigament formava part del quartó de Portmany. L’extrem marítim 
d’aquesta zona és format per un tram de costa que va des de la punta de sa Torre, al nord, on hi 
ha la torre de Comte o d’en Rovira, del segle XVIII, fins a la punta de s’Embarcador, al sud. 
Entremig hi ha les platges de Comte (la de Tramuntana i la de Ponent) i just davant hi ha l’illa 
des Bosc, separada de les platges pel freu de Comte.  
DOCUMENTACIÓ: Es tracta d’un topònim no documentat fins al segle XX, bé que hi ha uns 
precedents escadussers, en alguns documents en castellà de la darreria del segle XVIII, on apareix 
esmentada la punta o la torre de las Piedras de Cuenta. El nom amb què aquesta zona és 
designada a tota la documentació antiga és les Roques Males, topònim que encara coexisteix 
amb el de Comte, referit a la part interior d’aquestes terres. Tanmateix, tot i l’escassa 
documentació, hi ha una certa unanimitat per a considerar que el topònim Comte «és de temps 
immemorial» (Marí, 1990: 202). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a l’etimologia, l’OnCat relaciona Conte (sic) amb la Caria 
beniconter, una de les alqueries que corresponen al quartó de Benissàmit en el memorial de 
repartiment de l’illa d’Eivissa entre els conquistadors, de poc temps després de la conquesta de 
1235. Per a Coromines es tracta del nom de persona germànic GÚNTHARI, documentat el 1008, 
en llatí (Gonterius), a Barcelona. Coromines explica el pas G- > k- per arabització o pel cas molt 
repetit d’imitació imperfecta de la «lens» in-sonora del germànic. Segons el parer de Coromines 
aquest nom reapareix en altres zones de substrat mossàrab: Montcónte(r) a Alcalà de Xivert; 
Mesquida Conte vora Manacor (Mallorca); Contino, nom d’un morisc de Senija; Conté, nom de 
persona i de lloc molt repetit, a Llançà. Coromines argumenta que «encara que aqueixa platja [de 
Comte o Conte] sigui un poc més a l’O [que Beniconter] dins la costa NO de l’illa, corresponent 
al quartó de Portmany, el nom en tot cas és el mateix, i no descartem que els límits hagin fluctuat 
o no hagin estat exactament respectats en el Memoriale Divisionis».  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Tot i que la inexactitud de les afirmacions de Coromines a l’hora 
d’ubicar Conte i beniconter no pot ser usada com a argument per a negar la relació entre tots dos 
noms, com que la suposada proximitat és inexistent (Ribes, 2002: 32) tampoc no pot ser usada 
com a argument a favor. Per altra banda la relació entre el topònim actual Comte i el nom 
germànic a què fa referència l’OnCat requereix una certa influència, ni que sigui de superestrat, 
de la llengua germànica (la breu i superficial dominació vàndala d’Eivissa tot just va durar 80 
anys), o que el mossàrab o l’àrab haguessin actuat com a agents transmissors d’aquest suposat 
germanisme. Ens trobaríem, doncs, davant un cas realment extraordinari i excepcional. La 
fonètica d’aquest topònim [∪κοντ↔], coincident, en el dialecte eivissenc, amb els mots compte 
(que ja sol usar-se en femení, a causa d’una interferència del castellà) i comte, ha provocat un 
autèntic desgavell popular a l’hora de fixar-ne la grafia (Conta –i cala Conta–, Conte, Comte, 
Compte). Tanmateix, el més probable és que ens trobem davant un topònim català, paral·lel al 
del cap Nunó o puig Nunó: el comte de Rosselló, Nunó Sanç, fou un dels senyors medievals que 
contribuí a la conquesta d’Eivissa, amb Pere de Portugal i Guillem de Montgrí. A l’hora del 
repartiment, li correspongué el quartó de Portmany. En posar noves fites, la primera, que 
marcava l’extrem nord del límit entre els quartons de Benissàmit i Portumany, es va col·locar al 
cim del geble Barbat, conegut pocs anys després com puig Nunó. Doncs bé, si recorrem tota la 
costa de l’antic quartó del comte de Rosselló, de nord a sud, trobarem moltes cales, grans i 
petites, però les úniques platges que no són cales i que mereixen aquest nom amb propietat són 
les de Comte. Designar-les amb el nom de platges de Comte, doncs, devia tenir molt de sentit. 
Aquesta és la teoria que defensaven el canonge Joan Marí Cardona (Marí, 1990: 202) i, 
implícitament, l’escriptor i poeta Marià Villangómez Llobet i l’Institut d’Estudis Eivissencs,15 i 
que comparteixo plenament. Darrerament hi ha hagut un intent d’explicar l’etimologia de Comte 
a partir de l’abundància dels opercles d’algunes espècies de caragols de fonera (sobretot de 

                                                           
15 Vegeu Ribes (2002: 32-35). 
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l’espècie Astraea rugosa), que algunes persones de la zona anomenen –sembla– pedres de 
compte.16 Més aviat considero que aquesta teoria aporta informació sobre l’associació 
etimològica que es degué produir en la ment d’algunes persones cultes o semicultes en plena 
època il·luminista, quan calia que tot tingués explicació (inclosos els topònims opacs): si algú 
recordava l’ús –ni que fos circumstancial o ocasional– de les pedres de Comte (dels opercles) per 
a fer comptes, el fet que ja no es recordés el títol de Nunó Sanç degué afavorir la interpretació 
pedres de compte. Això explicaria que algun mapa militar i algun document del mateix caire ens 
hagin deixat constància escrita d’una punta o d’una torre de las Piedras de Cuenta. 

 
   4.2.1.4  Corona (Eiv I: 115-116, s. v. Corona)  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Nom popular de tot el terme de la parròquia rural de Santa Agnès, al 
municipi eivissenc de Sant Antoni de Portmany, al sector occidental del conjunt des Amunts. 
Sobretot designa el pla de Corona i les zones més properes. De fet, el pla de Corona és un pòlie, 
una àrea plana formada per l’erosió de les roques calcàries i que es presenta en forma de cubeta 
envoltada de terres més elevades, que té una superfície aproximada de 3 km2, una forma gairebé 
circular, i una altura mitjana sobre el nivell de la mar de 180 metres (EEiF III: 314-315, s. v. 
Corona, pla de).  
DOCUMENTACIÓ: Pel que fa a la documentació antiga d’aquest topònim tota és ja d’època 
catalana: en un document de 1258 apareix el terme de Corona, i un altre del mateix temps, poc 
més o menys, registra un tal Berenguer Corona (Marí, 1984: 455). Potser aquest llinatge era 
indicatiu de la procedència del tal Berenguer. A la darreria del segle XIV Corona ja apareix com 
una extensa comarca que inclou diverses alqueries, i posteriorment es configura com una de les 
grans véndes del quartó de Portmany (EEiF III: 314, s. v. Corona, vénda de).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines relaciona el topònim actual Corona amb dues suposades 
alqueries de l’MD: una «alcaria Calona» entre les de Benissàmit, i una «Alcharia Alchalona», 
però aquesta situada entre Balansat i Santa Eulària. I diu de la primera que «coincidiria bé, 
geogràficament, amb Corona». Tot basant-se en aquesta relació, postula un ètimon qarîya al-
qarûn ‘l’alqueria dels caps’, que es referiria a la costa accidentada de Corona. S’hauria produït 
una vacil·lació entre –r– i –l– (típica de mots heretats de gent morisca) en època prejaumina, i 
després l’afegit d’una –a final per influència de l’orònim català corona, que també faria triomfar 
la pronúncia amb –r–.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: En realitat no hi ha dues alqueries diferents, sinó una de sola, escrita 
de dues maneres, Caria Calona, en el llistat d’alqueries del quartó de Benissàmit, i Alchalona en 
el text de l’MD, que correspon a l’alqueria Benicalona del segle XV, una alqueria extensíssima 
que ha estat perfectament ubicada (Marí, 1976: 127; 1984: 122-127) i que comprenia terres de 
les parròquies actuals de Santa Gertrudis de Fruitera i Sant Miquel de Balansat, ben lluny, doncs, 
de Corona. Així les coses, cercar l’origen del Corona actual en l’àrab em sembla massa rebuscat 
i és molt més lògic partir de l’orònim metafòric corona, que a més s’avé perfectament amb la 
realitat geogràfica del lloc. 

 
4.2.1.5  Estaca, punta de s’; Estaques, ses; Estaques, torrent de ses (Eiv, I: 130-131, s. v. 

Estaca, s’; IV: 142-143, s. v. Estac) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La punta de s’Estaca és una petita punta situada dins la badiola de cala 
Salada, a la costa occidental d’Eivissa. Encara es pot observar el lloc on hi havia una estaca on 
els pescadors hi amarraven les barques. Ses Estaques és un lloc de la costa de Santa Eulària des 
Riu, ara ocupat per un port esportiu. Abans de la construcció d’aquest port, el lloc era ple 
d’estaques on s’amarraven embarcacions petites. El torrent de ses Estaques és situat al cap de 
Barbaria, a Formentera. Tot aquest cap, avui erm i rocós, és ple de topònims que recorden 
l’exhaustiva explotació del bosc que s’hi va fer durant el segle XVIII, fins al punt de provocar-ne 
la desertització. Les estaques devien deixar-se caure, torrent avall, fins a la mar, com era costum, 
també, amb les soques dels arbres; després, devien carregar-se en barques que les devien 
transportar. 
DOCUMENTACIÓ: No hi ha documentació antiga de cap dels dos topònims, cosa que fa pensar 
que es tracta de noms de lloc relativament recents. Coromines, però, els relaciona amb una 

                                                           
16 Marí Ribas (1998: 26-31). 
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suposada alqueria Axtacha de l’MD. En realitat es tracta d’una mala lectura del text, ja que 
apareix una Caria laztach entre les alqueries del quartó de Benissàmit (Marí, 1976: 80). Aquesta 
alqueria no ha estat identificada ni ubicada, de manera que no es pot saber si era a l’interior de 
l’illa o prop de la mar. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines reconeix que es tracta del català comú estaca ‘pal clavat’, 
«però el cas és que a Eivissa ja era mossàrab i també degueren ser-ho els de Mallorca», escriu. 
De tota manera no es pot parlar d’un homònim en base al nom de l’alqueria esmentada per 
l’MD, que en aquest cas no té la –a final. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Simplement, el substantiu català estaca. 

 
   4.2.1.6  Jueu, es Cap des (Eiv, I: 172-173, s. v. Jueu, cap de) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una elevació de 411 metres sobre el nivell de la mar, situada a 
la costa SW de l’illa d’Eivissa, prop de la torre des Savinar i de l’illa des Vedrà. No es tracta 
d’un cap marítim, sinó d’un puig, que per la cara marítima rep el nom des Cap des Jueu i que 
forma part del puig Llentrisca. Tot i que no és un cap marítim, la seva posició estratègica fa que 
aparegui sovint en portolans i cartes nàutiques, a vegades interpretat com un sortint de la costa. 
DOCUMENTACIÓ: Apareix documentat per primera vegada en dos mapes de l’enginyer italià 
Gianbattista Calvi, de devers 1555: il capo del judeo i Cabo de Judio (Tur de Montis, 1984: 23 i 
33). A més, hi ha constància que el segle XVI, en temps de sega, es feia servir com a talaia 
(Macabich, 1965, I: 221) i que també s’hi feia guàrdia quan s’explotava la pedrera de marès que 
hi ha a sota per a extreure’n blocs per a les noves muralles d’Eivissa (Marí, 1990: 210). 
Coromines identifica aquest puig amb el geble Jouf Benigalis o Jouf Benigalib17 de l’MD, però 
Joan Marí Cardona (1976: 73-74 i 132) ha establert que en realitat es tracta de dos puigs, un 
anomenat avui serra d’en Vedell, prop des Cubells, i l’altre conegut com puig de na Ramona. En 
cap dels dos casos, doncs, no es tracta del mateix puig que el que avui es coneix com es Cap des 
Jueu. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines diu que aquest nom s’ha pres per la denominació catalana 
dels hebreus, però que pot tractar-se d’una aparença enganyosa. L’OnCat es basa en la fiabilitat 
de les fonts orals de Coromines: «els mariners més pràctics del país», ja que «el més entès que 
Coromines consultà (1963) (vell habitant i nadiu de sa Penya de Vila d’Eivissa, i amb molts 
llargs anys d’experiència en l’ofici) pronunciava [∪καδ δ↔ Ζυ∪ϖΕω],18 sense article i amb una 
[∪Ε] oberta, no pas amb la vocal [∪ε] del nom ètnic». La realitat, però, és que a Eivissa el mot 
jueu es realitza [Ζυ∪Εω], i que de la pronúncia que va sentir Coromines no es pot deduir que no 
hi hagués article, ja que en aquest cas actua la regla de simplificació de consonants contínues, 
segons la qual, quan la sibilant alveolar [σ] se situa davant una sibilant postalveolar, com [Ζ], 
s’assimila en lloc d’articulació a aquesta, de tal manera que després, pel procés de fusió de 
sibilants, també se simplifica.19 En canvi, la pronúncia del mot cap que recull Coromines és ben 
insòlita a Eivissa, com la –v– intervocàlica que s’afegeix al mot jueu. Cal dir que l’informador 
de Coromines –si ell ho va sentir bé– no tenia una pronunciació que hom pugui considerar típica 
d’Eivissa. Tanmateix cal relativitzar aquesta informació: els pescadors de sa Penya solien 
conèixer molt bé les pesqueres de prop de Vila o aquelles que sovintejaven més, però a mesura 
que s’allunyaven de la ciutat el seu grau de coneixement de la toponímia costanera disminuïa: 
només coneixien relativament bé els topònims de certa importància20 (que serveixen per a 
prendre monjoies o enfilacions i que vénen en mapes oficials, i es Cap des Jueu és un d’aquests). 
Finalment, a l’OnCat encara es diu: «també ens admirem de pensar com un tros de costa 
escarpada i deserta pogué ser denominada des ‘jueu’ o per un jueu concret». Coromines, partint 
de la identificació Jouf-Jueu, aposta per un ètimon aràbic: [∪Ζαωφ], vulgarment pronunciat 
[∪Ζ ωφ] ‘concavitat, ventre’. Així, Jouf Benigalib seria ‘la cavitat, l’entrant, dels Beni-Gàlib’, i 
el topònim faria referència a les sinuositats d’aquests promontoris. Segons Coromines, els 

                                                           
17 Ell ho llegeix així, com Macabich (1965, I: 239), mentre que Joan Marí Cardona (1976: 73-74) llegeix 
Benigalis en les dues ocasions. 
18 Per raons tipogràfiques, he normalitzat la transcripció fonètica. 
19 Prieto (2001: mòdul 2, § 2.3.4, p. 72-73)  
20 Ho he pogut comprovar personalment en fer la recollida sistemàtica dels topònims de la costa del 
municipi d’Eivissa (llibre encara inèdit) i en entrevistar-me amb nombrosos pescadors de sa Penya, que 
coneixen tot Eivissa perquè han anat embarcats en barques de bou. 
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catalans, oint [∪Ζ ωφ] o [∪Ζεωφ] (per la labialitat del fatha aràbic) hi degueren barrejar el mot 
jueu. «Si –gàlib, com sembla, és el mot aràbic que ha donat el cat. gàlib o model de les naus [...], 
¿seria el malnom d’un grup de mariners locals, que solien operar per aquells topants?». 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Coromines, en aquest cas, cerca un ètimon aràbic de manera forçada: 
partint d’una lectura insegura del topònim de l’MD, identificant –erròniament– dos topònims 
d’aquest document amb es Cap des Jueu actual, amb la base d’una realització fonètica prou 
atípica (per molt bo que fos l’informador com a coneixedor de la costa), i, finalment, perquè no 
veu relació semàntica entre un tros de costa escarpada i un jueu. I tanmateix la relació hi pot ser. 
Ha de ser metafòrica, és clar, com en el cas del substantiu juia, nom d’un ocell de color negre 
per damunt i blanc per davall, amb una faixa negra a la base del coll i en l’occipuci unes plomes 
erèctils (DCVB VI: 791-1792, s. v. juia).21 De fet, al nord de l’illa hi ha el puig de sa Caperulla, 
que s’hauria format a partir d’una metàfora semblant. Per tant, m’inclino per una etimologia 
catalana, d’origen metafòric. 

 
   4.2.1.7  Mar Loca, punta de la  (Eiv, V: 204, s. v. Marloca) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Punta rocosa que constitueix l’extrem SE de tot el massís del puig de 
Vila. En aquest punt es troben vents i corrents marins de diferent direcció, circumstància que fa 
que, al seu davant, moltes vegades s’hi posi tràngol o un poc de mar.22  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera que es tracta d’un derivat de l’àrab maslûqa 
(participi passiu de l’arrel slq en el sentit de «foradar, escalar, pujar a una muntanya») i relaciona 
aquest topònim amb Marloquins i Marlic, de Cadaqués i Gandia respectivament.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Crec que es tracta d’un topònim relativament modern. El 
castellanisme loco està documentat en l’eivissenc del segle XVII, i aquest topònim només apareix 
en la cartografia des de 1897, i la primera referència escrita que se’n troba és de mitjan segle 
XIX, de les dues edicions de Las antiguas Pitiusas de l’arxiduc Lluís Salvador. Per tant, 
m’inclino pel sintagma lexicalitzat mar loca com a ètimon del nom d’aquesta punta. 

 
4.2.1.8  Ram, es (o el); Ram, pujolet del; Rama, punta de la (For-Eiv, I: 243, s. v. Ram, es; VI: 

333-335, s. v. Rama (II) i Ram)  
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Tant el Ram de Formentera com el pujolet del Ram, a la costa de la badia 
de Sant Antoni, davant sa Conillera, i la punta de la Rama, al sud d’Eivissa, a la costa de les 
salines, són punts situats vora mar, de caràcter estratègic, però d’importància secundària: no hi 
ha restes de cap construcció de vigilància, però són punts que permeten albirar millor zones de la 
mar que queden amagades des dels punts de vigilància principals. Només en el cas del Ram 
formenterer hi ha restes de construccions a prop, i es tracta de restes prehistòriques.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’OnCat proposa per a la torre del Ram, de Menorca, en el tom I, una 
explicació etimològica que parteix de l’àrab ar-rah ̣ma ‘la clemència o pietat (d’Al·lah)’, de 
manera que Burğ ar-Ráhṃen equivaldria a ‘la torre del Misericordiós’, «amb substitució catalana 
de burğ per torre, i de ´–en per –e, o zero, segons el model de hòmen = hom(e)». En el tom VI, 
però, relaciona tots els topònims d’aquesta sèrie, inclosos el menorquí i els que coneix de les 
Pitiüses, amb al nom de persona Abd-er-Ráhman. Rama seria el resultat d’una reducció (Rama < 
Aderama < Abd-er-Ráh ̣man) i Ram el d’una catalanització posterior. Coromines esmenta algun 
topònim inexistent, com un Ram a Eivissa, entre les salines i es Cubells, però també el Ram 
formenterer i la punta de la Rama eivissenca, a més de lligar-ho tot amb la Caria Tarram de 
l’MD.23 La Rama revelaria, mitjançant la –a final, l’antecedència de –an de (Abd-er-)Ráhṃan, 
mentre que es Ram formenterer equivaldria a ‘(roca) del Clement o Misericordiós’ (s ̣ahr ar-
Râh(̣i)m) o bé ‘(roca) de la misericòrdia’ (s. ̣ ar-rahṃä) (DECat VII: 76, s. v. ram). Les 

                                                           
21 Crec més en un origen metafòric del nom de l’ocell, per com vestien els jueus, que no com a significat 
secundari que provindria del de ‘persona pusil·lànime, aturada’, com diu el DECat (IV: 914, s. v. jueu). 
22 L’expressió eivissenca moure’s mar loca equival a posar-se un poc de tràngol o de mar, per efecte de 
les ones quan hi ha mar de fons, i del retorn d’aquestes després de xocar amb un tallserrat, o a causa que 
hi conflueixen corrents marins de direcció diferent (Ribes, 1993: 31). 
23 Ací no estudiaré aquest topònim, ja desaparegut, ja que el treball se centra en la toponímia que encara 
és viva. 
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explicacions de Coromines poden ser acceptables des de la perspectiva de l’evolució de la 
llengua, però resulten poc satisfactòries a l’hora de donar sentit als topònims pitiüsos.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Cosme Aguiló, el 1991, ja apuntava una altra hipòtesi que relacionava 
aquests rams toponímics amb funcions defensives.24 Efectivament, en el cas de les Pitiüses els 
tres topònims tenen una clara posició estratègica des del punt de vista defensiu (Ribes, 1996: 
129-131), i si partim de la rica informació que dóna Coromines sobre els mots ram i rama, 
sembla evident que ram és paraula ben catalana i que rama no n’és un derivat, sinó una formació 
analògica de FOLIA, plural de FOLIUM ‘fulla’ (DECat VII: 71-79, s. v. ram). I la relació entre els 
rams o les rames i els punts d’observació de la costa no és altra que la necessitat d’utilitzar un 
codi de senyals (amb els rams) per tal de donar avís en cas de perill. Jo mateix ja havia advertit 
que en el cas de les Pitiüses es feien senyals de foc o de fum, i que per a això calien rams de 
branquetes, o rames (Ribes, íbid.: 129-131). L’investigador Francesc Canuto (SOBI LXXXIII: 
166-171), en un documentat article, demostra que en molts de llocs de vigilància els rams eren 
usats com a senyal visual en cas de perill. En els casos de les Pitiüses, en què no hi ha cap 
construcció d’on penjar el ram, queda el dubte de si els rams s’usaven per a fer foc o fum, tot i 
que Canuto ho nega. En qualsevol cas, la relació entre els rams defensius i els toponímics és 
evident i està, a hores d’ara, ben documentada. 

 
   4.2.1.9  Valero, cova i torrent de Sant (For, II: 327, s. v. Bal·lèro, Sant; VII: 397, s. v. Valira) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: El torrent de Sant Valero [ϖ↔λ∪λΕΡυ] és una canalada curta i abrupta 
que desguassa les aigües al sud de l’illa de Formentera, a la part de llevant del cap de Barbaria, 
prop de la punta de l’Anguila. La cova de Sant Valero és situada a la vorera de migjorn del 
torrent, molt prop de la mar, en un lloc d’accés dificultós. Tot i que en l’actualitat aquests 
topònims es refereixen a dos llocs molt concrets, segons Marí Cardona (1994: 23; 1996: 55) «es 
pot pensar que al segle XIV la cova donava nom a una comarca considerable» que podia arribar 
fins a l’actual Sant Francesc. Si fos així, la capella de sa Tanca Vella, que es va construir el segle 
XIV, podia ser dins la rodalia de Sant Valero i fins i tot estar dedicada a aquest sant. 
DOCUMENTACIÓ: La cova de Sant Valero apareix en un document en llatí de 1369, una carta de 
l’arquebisbe de Tarragona al seu representant a Eivissa, el bisbe d’Albí, Joan. En aquest escrit 
l’arquebisbe autoritza la construcció d’una capella, «prop del lloc vulgarment anomenat cova de 
Sant Valero, dedicada a l’advocació d’aquest sant» (íbid., 1994: 22-23). La construcció 
d’aquesta capella era una demanda dels escassos pobladors de Formentera. Com diu Marí 
Cardona (íbid.: 22-23), «poder mencionar un sant era una bona recomanació davant l’arquebisbe, 
com un testimoni de la religiositat passada que es pretenia restablir». Ja era aquest, en realitat, el 
nom d’una rodalia quan es va fer la petició a l’arquebisbe? Va ser a partir de la petició que la 
rodalia en prengué el nom? En qualsevol cas, des d’aleshores està documentada la cova de Sant 
Valero. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines diu que ha sentit el topònim amb b- i que té aires de 
mossarabisme. Diu, a més: «És clar que falten detalls històrics i de tota mena, per afirmar 
seriosament que pugui venir de SANCTUS VALERIUS».  
PROPOSTA ALTERNATIVA: La pronúncia amb b que ha sentit Coromines s’alterna amb la més 
genuïna, amb v, i és fruit de la tendència creixent al betacisme, a les Pitiüses, a confondre les 
realitzacions fonètiques [Β] i [ϖ]. A la vista de la referència històrica disponible, m’inclino a 
creure que es tracta del nom VALERIUS. Però com que el document és en llatí i aquest topònim 
després ja no apareix més en la documentació durant segles, no se’n pot seguir el rastre evolutiu, 
de manera que no es pot descartar una certa interferència del castellà en la terminació. En canvi, 
la geminació de la –l– intervocàlica pot explicar-se per analogia amb altres mots (mariol·lo, 
al·lot, al·lero). 

 
   4.2.1.10  Vedella, cala (Eiv, I: 290, s. v. Vadella, Cala; VI: 110, s. v. Pada, Cala) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una cala situada a la costa SW de l’illa d’Eivissa. Sens dubte és el 
millor port natural en tot el tram de costa del municipi de Sant Josep de sa Talaia orientat cap a 
ponent. Tanmateix, amb aquest nom es coneix una àmplia zona que constitueix l’extrem 
occidental de la parròquia de Sant Josep. 

                                                           
24 Aguiló, (1991: 16-17). Article reproduït, amb actualitzacions, dins Aguiló (2002: 127-130). 
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DOCUMENTACIÓ: Aquest topònim no apareix documentat fins al segle XVI: en dos mapes de 
l’italià Gianbattista Calvi, de devers 1555, en què apareixen les grafies cala Vitella i Cala 
Vedella (Tur de Montis, 1984: 23 i 33), i en un text que esmenta Cala Vedella i la Romeguera 
com unes terres plenes de garrovers (Marí, 1990: 204). El 1727, el lloc on l’arquebisbe 
Samaniego decideix que es construeixi la nova església de Sant Josep és «lo Coll vulgarment dit 
de Cala Vadella» (íbid.: 69 i 225). I encara, a la part de Sant Agustí, hi havia un lloc anomenat la 
Creu de Cala Vedella (íbid.: 236). Sembla prou clar, doncs, que el nom de Cala Vedella 
designava una vasta zona que anava des de la mar fins a ben prop del nucli actual de Sant Josep 
de sa Talaia. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines simplement considera «no gaire convincent» que aquest 
nom procedeixi de vedella ‘vaca jove’ i encara menys d’una variant de bellmarí ‘foca’. L’OnCat 
proposa com a ètimon el llatí PATELLA ‘mena de conquilla’, d’on procediria el mot mossàrab 
padela, que, amb la inicial arabitzada, hauria donat Vadella: la pronúncia aràbiga transformaria 
la p- en b-, i després ja serien els catalans els que farien la consonant inicial labiodental fugint de 
la pronúncia morisca. Coromines relaciona Vadella amb cala Pada i amb el llinatge eivissenc 
Pades. És ben possible que pada procedeixi de padella com a pseudoprimitiu d’un suposat 
diminutiu, però en tot cas cala Pada és un topònim relativament modern, que ve de l’abundància 
de pades, caragols marins de l’espècie Cerithium vulgatum. I pel que fa al llinatge Pades és 
d’introducció relativament recent a Eivissa (potser de la darreria del segle XIX), com ho palesa la 
seva fonètica castellana, amb e àtona tancada. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: L’argumentació de Coromines no té gaire base, ja que no sembla que 
cala Vedella sigui un topònim molt antic –com a mínim no apareix documentat abans del segle 
XVI–, ni hi ha una relació directa ni amb el topònim cala Pada ni amb el llinatge Pades. En 
canvi, l’OnCat rebutja la hipòtesi de vedella ‘vaca jove’ sense cap argument de pes. De fet, cala 
Vedella està situada al nord de cala d’Hort i cala Truja i al sud de cala Corral i cala Carbó, 
topònims que fan evident la intensa explotació agrícola, ramadera i forestal de tota la part de 
ponent de l’illa d’Eivissa. Per altra banda la cria i el consum de vedella era habitual a l’illa 
d’Eivissa.25 I, en tot cas, la consciència popular que el nom d’aquesta cala té a veure amb la 
vedella, ja ve d’antic, com demostra la traducció a l’italià del mapa de Calvi. Per tant, considero 
més probable l’etimologia basada en vedella ‘vaca jove’ que no la que proposa Coromines, que 
requereix un ètimon mossàrab. 

 
4.2.2 Topònims suposadament catalans que poden ser precatalans 
 
4.2.2.1  Salada, cala (I: 247-248, s. v. Salat, Pou; Salada, Font)  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una cala  situada a la part occidental de l’illa d’Eivissa, al nord de la 
parròquia de Sant Antoni de Portmany i just en el límit septentrional amb la parròquia de Santa 
Agnès de Corona. Des del punt de vista geogràfic i geològic hom considera que aquesta cala 
constitueix l’extrem de migjorn de l’extensa comarca des Amunts, que s’estén per tota la franja 
NW de l’illa d’Eivissa, fins a sa Cala, que en constitueix l’extrem NE. Cala Salada és una badia 
que queda compresa entre la penya Vermella, al sud, i la punta de sa Pedrera o des Catiu, al 
nord. Està orientada cap al SW i hi ha dos petits racons: la platja de s’Arena, també coneguda 
amb el nom de portitxol de Cala Salada, orientada al SE i molt protegida de tots els vents, fins al 
punt que no és visible des de mar endins; i la platja de Cala Salada, orientada cap a ponent i 
només visible des d’una posició frontal, que inicialment era de terra i còdols fora de l’aigua, tot i 
que dins la mar hi havia un fons d’arena.  
DOCUMENTACIÓ: Aquest topònim està documentat des de la darreria del segle XIII: un text en 
llatí parla de la «Insula de Columbis que est ante Calam Salatam» (Marí, 1990: 229), i des del 
1392 la documentació catalana ja es fa ressò de les garrigues i muntanyes d’en Nunó i cala 
Salada (íbid., 1984: 457). Aquest topònim apareix, també, reiteradament en la cartografia des de 
mitjan segle XVI. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’OnCat no es refereix concretament a cala Salada, bé que estudia el 
pou Salat i la font Salada. Francesc de B. Moll (Corpus, 1986, I: 164-173), en comentar els 
topònims mallorquins cala Font Celada, pou Celat, font Celada, cova Celada i altres de 
semblants, escrivia que «se pronuncien igual que si fos Font Salada, Pou Salat i Cova Salada. A 

                                                           
25 Vegeu Ferrer (2002). 
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primera vista semblen derivats de sal, però es dóna el cas que ni l’aigua del pou ni la de la font 
en qüestió són salobres, ni a la cova hi ha sal. Per tant les adjectivacions Salat i Salada s’han 
d’escriure en aquests casos Celat i Celada, del llatí CELATUS, ‘ocult’». L’OnCat, en canvi, 
contradiu aquesta hipòtesi: «s’ha repetit molt entre geògrafs i aficionats, més o menys locals, a la 
filologia, que en aquests noms es tracta del ll. CELATUS ‘amagat’, al·legant que l’aigua d’aquests 
llocs no és gaire o gens salada: al contrari, afirmen (més d’un cop per raons interessades), és 
aigua bona, ben potable, però es va descobrir: estava amagada. [...] això no deu estar fundat, 
almenys en la gran majoria dels casos,26 entre altres raons, perquè celat no ha estat mai paraula 
catalana (almenys en el nivell popular de la llengua); és que, diuen, això era conservació del mot 
llatí quan encara no es parlava català; caldria doncs, que fos herència mossàrab; [...] però és 
impossible que ho siguin car Ce donava tx invariablement en mossàrab; el cas es repeteix en la 
toponímia valenciana, i allà sonen aquests noms amb a inequívoca, no pas se-. Es tracta realment 
del mot salat». L’OnCat, doncs, aposta per un ètimon català (salat) en la gran majoria dels 
casos, però deixa una porta oberta a l’excepció. Cal estudiar cada cas aïlladament.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: En aquest cas, l’aigua de la mar és, evidentment, salada; però no més 
que la d’altres llocs, o en tot cas menys, ja que dins la mar hi ha una sorgència d’aigua dolça 
(=menys salada que la de la mar), l’aigueta des Racó de sa Platja). És clar, doncs, que la 
salinitat d’aquest lloc no pot ser l’origen del determinatiu toponímic. Podem trobar-nos davant 
una cala Celada? La cala està, efectivament, amagada, i encara molt més la platja de s’Arena. 
Seguint Coromines, doncs, ens hauríem de trobar davant un mot no català, d’herència mossàrab, 
i la forma que caldria esperar és *Txelata. En aquest cas només es pot explicar el pas de *Txelata 
> Salada com a resultat d’una ràpida i profunda catalanització de la fonètica dels topònims 
(anàloga al Canatelle del segle XIII, Canadella en l’actualitat; el pas de la –T– intervocàlica a     
–d– és habitual en català),27 acompanyada de l’associació etimològica amb salada, que tornava a 
fer comprensible un mot que havia esdevingut opac. Això explicaria que el resultat fos un cala 
Salada i no, per exemple, un cala Gelada, resultat que també podríem esperar a partir del 
*Txelata mossàrab i que també seria entenedor, però que no es correspondria amb la realitat del 
lloc.28 Pel que fa a l’objecció de la pronúncia valenciana amb sa-, cal tenir en compte que el 
sistema vocàlic àrab és molt simple i és sabut que molts de mossarabismes han mudat o en u i a 
en e, o a la inversa. La forma eivissenca amb a, doncs, no és un argument definitiu i fins i tot pot 
ser el resultat de l’associació etimològica esmentada abans. Finalment, tot i que aposto per un 
ètimon ll. CELATA, respecto la grafia amb sa–, ja prou consolidada per la tradició escrita des del 
segle XIII. 

 
4.2.3 Els possibles errors 

 
4.2.3.1 Albarca, pla, vénda, cala i cap d’; Albarqueta  (Eiv, II, p. 71-72, s. v. Albarca) 

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Albarca ([↔ω∪ΒαΡκ↔] o [υ∪ΒαΡκ↔]) és una zona plana de l’illa 
d’Eivissa situada a la part central i septentrional de la comarca des Amunts, al terme municipal 
de Sant Antoni de Portmany. Geològicament és un pòlie, una àrea plana formada per l’erosió de 
les roques calcàries, que es presenta com un altiplà voltat de zones més elevades, situat a una 
altura mitjana de 170 metres sobre el nivell de la mar, de forma gairebé circular i amb una 
extensió aproximada de 2 km2. En anys de pluges abundants, tot el pla quedava inundat. De fet, 
els albarquins també usen el topònim es Clot (o es Clot d’Albarca) per a referir-se al pla 
d’Albarca. La vénda coincideix bàsicament amb el pla, mentre que la cala és la badia que 
constitueix el front marítim d’aquest territori, al nord, entre els caps d’Albarca, a ponent, i el de 
Rubió, a llevant. Albarqueta, per la seva banda, és una petita plana situada al sud de la vénda de 

                                                           
26 Aquesta cursiva és meva. 
27 La t dels documents en llatí (Salatam, Canatelle) també podria ser el resultat d’una ultracorrecció de 
l’escrivà, que devia saber que la T del llatí donava d en català. En aquest cas, la grafia dels documents en 
llatí no reflectiria necessàriament la pronúncia popular dels topònims, que ja podria ser amb d. 
28 De fet, Coromines admet un cas anàleg: el del mot eivissenc cipat ‘cenyit’ (que considera relacionat 
amb el mot mossàrab čipátu), «que en la seva i pot haver conservat alguna cosa de mossàrab, si bé mig-
catalanitzat» (DECat II: 671, s. v. cep). La «mig-catalanització» a què es refereix Coromines afecta, és 
clar, el so inicial. 
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Benirràs, a la parròquia de Sant Miquel de Balansat. En tot cas, els sòls d’Albarqueta, com els 
d’Albarca, també són rogencs i fèrtils. 
DOCUMENTACIÓ: En el document de repartiment de l’illa entre els catalans, de pocs anys després 
de 1235, apareix la Caria beniabarchy entre les alqueries del quartó de Benissàmit, que en línies 
generals correspon al territori de la vénda d’Albarca de la parròquia de Sant Mateu (Marí, 1976: 
80). Aquest mateix territori constituïa, el 1433, l’alqueria d’Albarca (íbid.: 126). D’aleshores 
ençà, el topònim Albarca apareix profusament documentat en textos i mapes, sense interrupció. 
Albarqueta, en canvi, només apareix a partir del segle XVI, quan l’antiga alqueria de Benimoni 
canvià de nom i passà a dir-se d’Albarqueta. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines defensa un ètimon de l’àrab vulgar al-bárka ‘la benedicció, 
el favor benèfic diví’, i, alhora, considera estrafolària la proposta etimològica d’Asín (de l’àrab 
bírka ‘bassal, estanyol’), «a despit de tota norma fonètica i lingüística», escriu. Una proposta, val 
a dir-ho, que recullen el DCVB d’Alcover i Moll, Enric Moreu-Rey (1982: 121) i, més 
recentment, Joan Veny (1999: 36). L’OnCat justifica l’origen del topònim amb l’argument que 
«el tarannà dels moros no era el nostre, ni en frases ni en tota mena d’expressió», i que la llengua 
àrab té tendència a l’antífrasi i a la desviació eufèmica. D’Albarqueta diu, simplement, que és 
diminutiu d’Albarca. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Tot i que és cert que pràcticament tots els derivats de l’àrab bírka 
donen e tònica (cf. els mots castellans alberca i alberquilla), també ho és que la pronúncia 
d’aquesta vocal és molt ràpida, fins al punt que quasi no sona. En aquestes circumstàncies no es 
pot descartar que fos representada i reproduïda amb una a pels catalans, ja a l’hora de redactar 
l’MD. I en tot cas he de remarcar la gran força de la metàfora: Albarca és realment com un 
estany, com una bassa, un clot –i el pla és anomenat, potser tautològicament, es Clot–. La relació 
semàntica em sembla evident i, com a mínim, cal tenir-la en compte. 
 

4.2.3.2 Beniferri, puig, torrent i pou de (Eiv, IV: 209-210, s. v. –Ferri: Beniferri, Biniferri i 
Beniferrí)  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Beniferri ([ϖιν↔∪φΕρι] o [β↔νι∪φΕρι]) és una zona muntanyosa de 
l’illa d’Eivissa amb algunes elevacions que ronden els 300 metres, situada entre la vall des 
Fornàs, que queda al sud, i la carretera que va de Sant Rafel de Forca a Sant Antoni de 
Portmany, al nord. En l’actualitat el nom es conserva en el puig de Beniferri o d’en Cardonet 
(294 metres), en el torrent de Beniferri, que baixa cap al nord, i en el pou de Beniferri, dins el llit 
del torrent i molt prop de la carretera esmentada.  
DOCUMENTACIÓ: Tot i que aquest nom no apareix en el llistat d’alqueries de l’MD, el 1238 
Nunó Sanç concedí l’establiment de l’alqueria de Beniferri al barceloní Pere Bonamat. Des 
d’aleshores apareix sovint en la documentació escrita (Marí, 1990: 180).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a l’etimologia, Coromines conclou que es tracta del prefix 
aràbic Beni ‘fills o família, o fill de’ + un nom de persona Ferrī o un altre de semblant, provinent 
de l’arrel frr, que pertany a l’àrab comú i que sol significar ‘escapar-se, fugir’ o bé ‘ser 
desgraciat’.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Tanmateix, en aquest cas ens podem trobar davant un topònim 
mossàrab: els cims dels puigs d’aquesta zona (el de Beniferri, ja esmentat, i els més propers des 
Cap de sa Serra i des Savinar, de 317 i 298 metres d’altura respectivament) són formats per 
penyes calcàries, de manera que el roquissar pelat es destaca per sobre del bosc dels vessants 
propers. I en aquestes roques calcàries abunden les vetes o les incrustacions ferruginoses. És cert 
que no es tracta de cap jaciment important de ferro, però també ho és que en època púnica i 
romana ja es disposava de tècniques que permetien aprofitar acumulacions de fragments 
minerals que contenien ferro, així com el ferro de la mangra. Atès tot això, l’origen de Beniferri 
pot ser un romànic PINNA FERRI o PINNAE FERRI ‘penya o penyes de ferro’ > *Bineferri (Ribes, 
1992: 39-41). En aquest cas, la influència mossàrab seria visible en el canvi P- > b-. Finalment, 
les formes actuals s’explicarien per l’analogia amb altres topònims que semblen idèntics en 
l’estructura, com Benimaimó (> Vinemaimó) o Benimussa (> Vinemussa), i *Bineferri s’hauria 
transformat en la parella Beniferri-Vineferri.  
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4.2.3.3 Bestorre, sa (Eiv, I: 64, s. v. Bastora, sa)  
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una prominència de devers 200 metres d’altura situada a l’extrem de 
ponent des Vedrà.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: El 1963 Coromines va rebre una informació no massa fiable, segons 
sembla, d’un pescador del barri de sa Penya d’Eivissa, que suposava l’existència en temps antic 
d’una fortificació sobre sa Bestorre i a més pronunciava el topònim amb p- inicial (DECat VIII: 
627, s. v. torre). Si basant-se en aquesta pronúncia errònia ja apuntava, amb gran reserva, un 
ètimon POST-TURREM ‘torre arraconada o posterior’, amb dissimilació de la primera vocal i 
adaptació al prefix bes- (íbid.: 627), en l’OnCat parteix d’una grafia errònia de l’escriptor 
costumista Joan Castelló Guasch –que escriu Sa Bastora sens dubte per una errada mecànica 
d’escriptura– i no descarta del tot «que es tracti d’un nom CULMINA PASTORIA ‘cims de 
pasturatge, serrats de pastura’, amb la P- arabitzada». 
PROPOSTA ALTERNATIVA: No és cert, com diu l’OnCat, que al seu cim hi hagi cap fortificació, 
sinó que es tracta d’una metàfora, ja que en català antic una bestorre era una torrella construïda 
sobre un mur (DCVB II: 461, s. v. bestorre). És molt possible que, com diu Aguiló (1986: 58), el 
prefix bes- (< ll. BĬS ‘dues vegades’) tingui ací no tan sols un valor repetitiu, sinó també 
atenuatiu (‘la segona torre’, ‘la torre més petita’). De fet, l’altura major des Vedrà és a l’extrem 
de llevant (382 metres). I curiosament, vora sa Bestorre hi ha una prominència menor, es 
Bestorrí. Val a dir que aquest topònim, a més, no ha de ser necessàriament precatalà, sinó que 
pot ser, perfectament, català, format a partir del mot medieval bestorre. 

 
4.2.3.4 Canadella, vénda i font de (Eiv, III: 230, s. v. Canadella, Canadello; 238, s. v.  Canadell)  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Canadella és una comarca de la zona central d’Eivissa, que 
pertany a la parròquia de Sant Llorenç de Balàfia. Al seu interior hi ha la font de Canadella, una 
típica font eivissenca amb capelleta d’obra i amb uns escalons per a baixar fins a l’aigua. Vora la 
font hi ha un giny de captació d’aigua d’època islàmica: una galeria de drenatge subterrània que 
els àrabs anomenen qanāt ‘canal’.  
DOCUMENTACIÓ: El territori de l’actual vénda deu correspondre, grosso modo, amb la Caria 
Canatelle que documenta l’MD (Marí, 1976: 106).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines considera que es tracta d’un mossarabisme derivat del ll. 
CANNA ‘canya’, concretament mitjançant el plural del neutre CANNETELLUM o bé el diminutiu de 
CANNATA ‘canyar’ o ‘vallada entre dues muntanyes pròximes’.  
PROPOSTA ALTERNATIVA: Des d’un punt de vista estrictament lingüístic les solucions de l’OnCat 
són raonables. L’única objecció és l’existència d’un qanāt vora la font, que indueix a creure que 
l’ètimon d’aquest topònim pot ser aquest mot aràbic amb l’afegit d’un diminutiu romànic, com, 
per altra banda, apunta el medievalista Miquel Barceló (EEiF II: 247, s. v. Canadella, font de). 
 

4.2.3.5 Perella (Eiv, I: 228-229, s. v. Perella; VI: 201, s. v. Perella) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Perella és en l’actualitat la part més occidental i interior de la vénda 
d’Arabí. Dins aquesta gran vénda de la parròquia de Santa Eulària des Riu hi ha tres comarques: 
Arabí de Baix (l’extrem oriental), Arabí de Dalt (la part meridional, central i occidental) i Perella 
(l’extrem NW, més proper a Atzaró). Perella és constituïda per terrenys plans, que formen part 
de la plana d’Arabí i que enllacen amb la d’Atzaró, travessats pel camí de Perella. Això no 
obstant, a l’extrem de llevant hi ha el puig de Perella, de 120 metres d’altura, situat al SSE del 
d’Atzaró. També hi ha la font de Perella. Si aquesta comarca és a l’interior, curiosament el nom 
reapareix vora mar, en una punta situada al nord de la punta d’Arabí pròpiament dita i en un lloc 
concret de tot el tram de costa que és conegut amb aquest nom. Es tracta d’una punta rocosa de 
28 metres d’altura. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD apareix la Caria pilelle entre les alqueries de Xarc, que deu 
correspondre, poc més o menys, a l’actual Perella (Marí, 1976: 80 i 105). El topònim actual ja 
apareix documentat reiteradament pels Llibres d’Entreveniments: Perella (1550), coll de Perella 
(1584), puig de Perella (1718), Perella, vénda d’Arabí (1768) (íbid., 1981: 55-61). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines afirma que és un nom mossàrab. Proposa com a ètimon el 
grec παράλιοζ, παραλία ‘(cosa o lloc) arran de mar’, que devia haver passat al llatí vulgar de la 
gent marinera, amb é per la imela aràbiga. Coromines diu que Perella és a la costa, cosa que 
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s’adiria amb la seva proposta etimològica. Tot i que reconeix que la –l– de la grafia del 
Memoriale pot ser etimològica, més que la –r– del topònim eivissenc modern, també diu que pot 
ben bé ser a la inversa, «atès el timbre indistint r/l de la líquida dels moriscos». La realitat, però, 
és que Perella no és vora la mar ni té costa, i que el topònim costaner de la punta de Perella és 
un cas excepcional. Tots els topònims documentats són de l’interior i el de la costa pot obeir al 
costum dels habitants de Perella d’anar-hi a pescar, per exemple.29 De fet, el Memoriale esmenta 
la Caria pilelle just a continuació de la Caria darabi, però just abans del Raffal benimaizoch i de 
la Caria zafargell (íbid., 1976: 80). Atès que les alqueries solen relacionar-se de manera que 
cadascuna sol confrontar amb l’anterior i amb la següent, dedueixo que Perella no era a la costa, 
tampoc, el segle XIII. En aquest cas, la hipòtesi de Coromines perd tot el seu pes. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Si en el tom I de l’OnCat Coromines proposa la hipòtesi etimològica 
anterior, en el volum VI ja no gosa relacionar el topònim eivissenc amb els altres Perella del 
domini lingüístic, als quals atribueix un ètimon PIRETŬLA ‘la petita perereda’. Atès el tractament 
morisc de la líquida r/l, el Perella eivissenc també podria encaixar en aquesta sèrie toponímica. I 
hi ha, encara, una altra possibilitat: que es tracti d’un derivat del llatí PILA ‘pica de pedra’, el 
diminutiu PILELLA. De fet, Perella és una zona fèrtil situada vora les planes d’Arabí i d’Atzaró, i 
ben aprofitada des del punt de vista agrícola i ramader. És possible, doncs, i té lògica, que 
l’existència d’una pereda o de piques per abeurar el ramat donés nom a la zona.  
 

4.2.3.6 Pitiüses, illes (Eiv-For, IV: 39-42, s. v. Eivissa) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És el conjunt de les illes d’Eivissa i Formentera i tots els illots que les 
envolten. Aquest subarxipèlag forma part de l’arxipèlag balear i és situat a llevant de les costes 
valencianes del cap de la Nau. Val a dir que el topònim Pitiüses ha estat reprès durant la segona 
meitat del segle XX, però que no tenia vigència en l’àmbit popular. De fet, l’arxiduc Lluís 
Salvador, quan visità Eivissa i Formentera, a la segona meitat del segle XIX, i féu el llibre dedicat 
a aquestes illes, les anomenà les antigues Pitiüses, no perquè fossin més antigues que Mallorca o 
Menorca, sinó com un reconeixement que el topònim era en desús, però que li era útil per a 
designar el conjunt de les dues illes i dels illots que les envolten. 
DOCUMENTACIÓ: El nom de Pityusai és usat per Diodor de Sicília, que potser ja l’havia pres de 
Timeu. Després també l’usen autors llatins, com Plini (Pityusa, Pityusae), que se serveix dels 
textos de Timeu i de Diodor, i Livi i Estrabó (amb moltes variants gràfiques, que donen 
inseguretat al sentit original del topònim). Aquest nom de lloc cau en desús i només es recupera 
com a conseqüència de l’esforç dels homes del Renaixement, primer, i de l’Il·luminisme, 
després, però sempre en àmbits cultes (descripcions històriques o geogràfiques, llibres de 
viatges, etc.). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines es limita a recollir l’etimologia clàssica, ja exposada per 
Diodor (Pityusai ‘illes de pins’) i recollida pels autors del segle XVIII, com el pare Gaietà de 
Mallorca. Això és cert, com diu Coromines: a Eivissa i a Formentera abunden els pins, més a 
l’illa gran que a la menor. Però com diu Jaume Juan Castelló (1998: 14), aquesta és una 
etimologia fàcil: hi ha altres Pityusai i altres llocs on hi ha pins en abundància. Dit en poques 
paraules: un topònim que signifiqués ‘illes de pins’ no hauria servit per distingir Eivissa de 
Mallorca, de Menorca o de Sardenya, illes on els pins també són ben abundants. I a més hi ha 
altres Pityusai en el món grec i s’apliquen a llocs on difícilment hi ha hagut mai cap pi, com a la 
petita illa situada davant Epidaure, el famós santuari d’Asclepi. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Crec que la clau etimològica de Pitiüses la dóna Jaume Juan Castelló 
(íbid.: 13-16). Després d’analitzar detingudament les fonts clàssiques arriba a la conclusió que 
’YBŠM és ‘illes de Bes’, i que les lletres llatines INS AUG (INSULAE AUGUSTAE) que apareixen en 
una cara de les monedes bilingües, així com els noms grecs Pythiusai i Ophiusa, són traduccions 
al llatí i al grec del topònim feniciopúnic. Segons Jaume Juan, el topònim actual Eivissa és fruit 
de successives adaptacions fonètiques del topònim cartaginès ’YBŠM, mentre que la via de la 
traducció hauria ofert aquestes altres variants. El filòleg eivissenc explica el sentit d’aquestes 
traduccions. Pel que fa a les gregues, les que ací interessen, assenyala que tant Timeu com 
Diodor no són grecs, sinó sicilians que escriuen en grec. El significat del nom cartaginès de les 

                                                           
29 El fet que treballadors de les salines de Formentera procedents de Peralta, Perella o altres llocs, solien 
dinar en un lloc determinat va donar peu a la creació dels topònims el Ranxo dels de Peralta i el racó dels 
de Perella (segle XVIII). 
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illes devia ser perfectament comprès pels antics sicilians, i el domini que devien tenir aquests 
d’ambdues llengües, la grega i la púnica, els degué permetre traduir ’YBŠM d’una llengua a 
l’altra. Així, degueren néixer dues versions: Ophiusa, que després seria interpretada pels altres 
grecs com ‘illa de serps’, i Pythiusai, que devia suggerir la interpretació ‘illes de pins’. Es 
tractaria, doncs, de dues arcaiques associacions etimològiques o etimologies populars. Però si 
aquests no eren els significats originals dels noms grecs, com es va fer la traducció? Mitjançant 
el mite de la serp. El déu Bes sempre té una serp en una mà, té poder per a vèncer la serp, i el seu 
santuari més famós era precisament un oracle a la ciutat egípcia d’Abydo. Si Bes era el déu 
púnic de la salut i l’adivinació, la traducció al grec havia de passar també per aquest mite: 
Apol·lo venç la serp Pitó i la Pítia és la sacerdotessa de l’oracle de Delfos. Asclepi, metge i fill 
d’Apol·lo, també venç la serp. I de fet està documentat, a Múrcia, un sacerdot ebusità d’Asclepi. 
Vet ací, doncs, que Ophiusa i Pythiusai deuen ser traduccions al grec de la idea expressada pel 
topònim ’YBŠM púnic. I el mateix passa amb la llegenda INSULAE AUGUSTAE de les monedes 
bilingües de la seca ebusitana: AUGUSTUS no evidencia, necessàriament, una relació amb un 
emperador romà, sinó que també va lligat a AUGURIUM i vol dir ‘sagrat’. Jaume Juan posa de 
relleu que molts de llocs amb noms derivats de la serp reben el qualificatiu de sagrats o augusts; 
i a Samotràcia, també augusta i sagrada, era important el culte a Asclepi (déu romà equivalent 
quant a funcions al Bes ebusità), i els oracles i els seus intèrprets són augusts, com els déus 
Apol·lo, Asclepi i Hygia, vinculats a la salut. En resum, doncs, Eivissa i Pitiüses són dos 
topònims amb un mateix significat originari, però que han seguit evolucions ben diferents: 
mentre el primer és fruit de transformacions fonètiques successives, el segon és el resultat d’una 
antiga traducció del primer al grec. 
 

4.2.3.7 Portinatx (Eiv, I: 130 i 234, s. vs. Esporles i Portinatx)  
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Portinatx és el nom de tota la badia compresa entre les puntes de na 
Berenguera, a ponent, i de sa Galera, a llevant, a la costa nord de l’illa d’Eivissa, al municipi de 
Sant Joan de Labritja. A l’interior de la badia, molt protegida, hi ha diversos portets o 
fondejadors: es Portitxol, l’arenal Gros, l’arenal Petit i el racó de sa Imatge. Per extensió, hom 
dóna el nom de Portinatx a tota la zona propera. 
DOCUMENTACIÓ: Tot i que és evident que es tracta d’un topònim antic, no apareix entre les 
alqueries de l’MD, del segle XIII. La cartografia registra les formes següents, entre d’altres: pôto 
nachi (1330), portinazi (1339), Portinay (1339, 1439), Portinas (1375), Portinax (1385, 1413, 
1426, 1460, 1533, segle XVII), P. Inagi (segle xv), Portinaxi (segle xv, 1420), portinayi (1420), 
portinagi (1427), P. May (1439), P. Tinax (1462, 1486, 1489, 1497), portinaxj (1468), 
Portinaggio (1555), Portinaxo (1555), p:maxi (1587), P. Tines (1691), Puerto de Portinaix 
(1765), Pontinatx (1765), Porto Tines (1775), Portinache (1786), Puerto de Portinaix (1851) i 
Ca Portinatx (1900).30 Els Llibres d’Entreveniments documenten Portinatx i el port de Purtinatx 
(1549), la font de Portinatx i el coll de la Font de Portinatx (1729) i Portinatx de Baix (1769). El 
1820 hi ha la vénda de Cas Ripolls i Portinatx, a Sant Joan (Marí, 1981: 56-60 i 68). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’OnCat proposa un ètimon SPORTINAS, diminutiu plural de 
SPORTULA, que també és diminutiu de SPORTA ‘cabàs, senalla’. De SPORTINAS vindria 
*Esportinatx i després se n’eliminaria la síl·laba Es-, presa per l’article. Tant si el fonament 
semàntic del topònim són les senalles amb què es recullen els productes rurals com si té relació 
amb el nom d’un dret feudal, no sembla que tingui gaire sentit en el cas del Portinatx eivissenc. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: El folklorista i erudit Joan Castelló (1963: 81) ja assenyalava que 
Portinatx devia contenir l’element PORTU mossàrab i una terminació –atx «d’origen desconegut». 
Si tenim en compte que la consciència popular sempre ha vinculat Portinatx a un lloc de la costa 
i que aquest lloc es caracteritza per ser un port petit amb diversos ancoratges al seu interior, la 
petitesa del lloc i la diversitat de fondejadors em suggereixen com a ètimon, amb totes les 
reserves, un femení plural *PORTINAS ‘els portets’, d’on vindria Portinatx mitjançant el 
tractament mossàrab de la –S final (> –tx) i el desplaçament de l’accent. 
 
 
 

                                                           
30 Dades extretes de Tur de Montis (1984: 23-194) i Mascaró (2000: 142-143), complementades amb les 
que ofereix Vicenç M. Rosselló i Verger (SOBI LXXXIII: 64). 
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4.2.3.8 Truja, cala (Eiv, I: 285, s. v. Truia, Cala) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una cala de la costa de ponent d’Eivissa, del municipi de Sant Josep 
de sa Talaia. Està situada entre cala d’Hort, al sud, i cala Vedella, al nord. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines recull, a l’OnCat, un topònim inexistent Truia, potser a 
partir de la cartografia militar que s’usava els anys 60 del segle XX,31 que era plena d’errors i 
d’aberracions ortogràfiques. El veritable topònim –no cal dir-ho– és cala Truja. Com que 
Coromines parteix d’una forma inexistent, planteja un trilema: «a) Lloc de molt de trui, xivarri, 
terrabastall, brogit. b) Nom relacionat amb un trull d’oli [...]. c) Si és un nom pre-català, que en 
aquest cas hauria de ser mossàrab, podria ésser un duplicat de truja (porc femella)». 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Evidentment el trilema no té cap sentit. Es tracta d’un topònim català, 
cala Truja, relacionat amb aquest mamífer, que cal incloure en la mateixa sèrie que altres 
topònims propers vinculats amb activitats agrícoles i ramaderes, com les mateixes cala d’Hort i 
cala Vedella, o cala Corral, també ben a prop. 
  

4.2.3.9 Vedraner, can (Eiv, I: 292, s. v. Vedraner, Can; III: 387, s. v. Clariano) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC I DOCUMENTACIÓ: Can Vedraner és el nom d’una casa i una finca del 
quartó de Portmany que apareix documentada el 1751 en els Llibres d’Entreveniments, i que deu 
correspondre a una casa de la vénda de Cas Ramons (Marí, 1981: 299; 1984: 522-523).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Al tom I de l’OnCat, Coromines relaciona aquest topònim amb la 
Caria Beniuedener (sic) de l’MD. En realitat, però, es tracta d’una lectura defectuosa, ja que la 
sisena alqueria del quartó d’Algarb és la Caria beniuedenez (Marí, 1976: 81). Tot basant-se en la 
lectura incorrecta, Coromines especula amb un nom berber com Beni-Bädrānî (nom algerià) o 
un d’àrab com Beni-‘l-Bädiwīîn ‘fills dels beduïns’, sota la influència del català arcaic Bellveder 
(del romànic comú BELLUM VIDERE). El mestre, però, també intueix que pot referir-se «a algú 
relacionat en alguna forma amb es Vedrà (potser algun guardià o carrabiner?)». 
PROPOSTA ALTERNATIVA: És la que explicita l’historiador Joan Marí Cardona (1990: 445-446) 
quan diu que «els vedraners, nom que es dóna als qui de temps immemorial es van succeint en la 
propietat indivisa des Vedrà i es Vedranell, varen fer inscriure la propietat l’any 1928. Cada un 
tenia les seues parts per títol d’herència, donació o compra». Es tracta, doncs, d’un adjectiu 
format a partir de Vedrà, com reconeix Coromines en el tom III de l’OnCat. 
 

4.2.3.10 Xarracó, vénda i punta de (Eiv, VIII: 116-117, s. v. Xarraca i Xarracó)  
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Xarracó és una de les de la parròquia de Sant Joan de 
Labritja, la més nord-oriental, que confronta, a l’est, amb la vénda de Xarraca, i a l’oest amb la 
parròquia de Sant Miquel de Balansat. En realitat és el resultat de la divisió en dues parts de 
l’antiga vénda de Xarraca, de manera que la de Xarracó es quedà amb les terres més occidentals 
d’aquella vénda, que constitueixen, sobretot, la punta de Xarracó i la seva prolongació cap al sud 
i  cap al sud-oest. 
DOCUMENTACIÓ: El nom de Xarracó és documentat per primera vegada pels Llibres 
d’Entreveniments, el 1731 (Marí, 1981: 65). El 1751, el pare Gaietà de Mallorca diu que 
«Xarraque, y Xarracó son Calas de poca cuenta». En realitat, però, Xarracó no és el nom de cap 
cala, sinó d’una extensió de terra considerable, el front marítim de la qual és la punta de Xarracó 
i la badia des Canaret, situada a ponent de la punta. L’explicació de la confusió és senzilla: 
l’antiga vénda de Xarraca devia fer poc que s’havia partit en dues i predominava la denominació 
Xarraca i Xarracó per al que abans era només Xarraca. Els mariners eivissencs que devien 
acompanyar el caputxí i/o que el devien informar, degueren designar, amb aquest nom doble, bé 
la badia de Xarraca, que certament té diverses cales o racons, encara que cap d’elles porta el nom 
de Xarracó, bé el conjunt de les badies de Xarraca i des Canaret, en aquest cas usant 
impròpiament el topònim Xarracó. El 1820, per exemple, hi ha la vénda de Xarraca i Xarracó 
(íbid.: 68), resultat d’unir les dues véndes de nou. En l’actualitat tornen a ser independents i han 
estat oficialitzades per l’ajuntament de Sant Joan de Labritja. 

                                                           
31 Coromines usava els mapes escala 1:25.000, del Servicio Geográfico del Ejército, de 1959, i 1:50.000, 
de l’Instituto Geográfico y Catastral, de 1963-1964. 
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PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Com que Coromines parteix de la idea que Xarracó és un racó de la 
costa, l’OnCat proposa com a ètimon l’àrab ar-rakún ‘el racó’, amb l’aglutinació de l’article 
salat, anàlogament al s’Arracó mallorquí. 
PROPOSTA ALTERNATIVA: Com que no hi ha cap racó de la costa que rebi el nom de Xarracó i, en 
canvi, sí que hi ha la punta de Xarracó i una zona d’interior que rep aquest nom, concloc que es 
tracta d’un diminutiu de Xarraca que apareix en dividir-se aquesta vénda: Xarraca devia ser la 
vénda major, la vénda mare, mentre que Xarracó era una vénda nova, més petita, formada a 
partir de l’extrem occidental de Xarraca (vegeu Xarraca, vénda de, § 4.2.4.8). 

 
4.2.4 Els casos oberts 

 
4.2.4.1 Buscastell (Eiv, I: 77-80, s. v. Buscastell; III: 150, s. v. Buscastell)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Hom designa amb el nom de Buscastell tota la vall del torrent de 
Buscastell, especialment des des Broll, el punt on l’aigua aflora a la superfície. Prop d’aquest  
lloc conflueixen el ramal més llarg del torrent, el canal de Buscastell, que ve de ponent i neix al 
nord del puig d’en Turet o d’Alcalà, a la parròquia de Sant Mateu d’Albarca, i el torrent d’en 
Verd, que ve del nord, de la parròquia de Corona. La vall de Buscastell té uns 4’5 km de llarg 
condicionats per al reg, i pel seu fons corre el torrent del mateix nom, que desemboca a la badia 
de Sant Antoni després de travessar el pla de Portmany. Segons el medievalista Miquel Barceló 
(1997: 37-49), l’aqüífer des Broll de Buscastell alimenta un sistema hidràulic d’origen andalusí, 
encara en funcionament en l’actualitat. Que el sistema hidràulic actual tingui origen andalusí no 
exclou, però, algun altre tipus d’aprofitament anterior de l’aigua del torrent per a regar les zones 
properes. La vénda de Buscastell inclou tota la vall del torrent i algunes valls adjacents, i 
constitueix la part NE de la parròquia de Sant Antoni de Portmany, a l’interior. Limita amb les 
parròquies de Corona i Sant Mateu d’Albarca, al N i NE respectivament, i amb la vénda de 
Forada, a l’E i SE, i la de sa Vorera, al SW i W. 
DOCUMENTACIÓ: Buscastell apareix en documents del segle XIII acompanyant el nom d’un dels 
pobladors de Portmany: Guillem de Buscastell (1279), G. de Buscastell (1294) (Marí, 1985b: 52-
53; Macabich, 1957: 155-156). A la segona meitat del segle XIII es parla d’una alqueria que 
anteriorment «fou d’en Buscastell» (Marí, 1990: 198). Des d’aleshores es continua parlant d’un 
rafal que fou d’en Buscastell fins al 1437, en què apareix el rafal de Buscastell, ja sense rastre 
antroponímic (íbid, 1984: 404-405). Als Llibres d’Entreveniments apareixen Buscastell (1548), 
els molins de Buscastell (1614), la raconada de Buscastell (1645), el rafalet de Buscastell 
(1656), l’estepar de Buscastell (1686), el pujol de Buscastell (1708), els horts de Buscastell 
(1735), la vénda de Buscastell (1742), el Broll de Buscastell (1747), el racó de Buscastell (1750) 
i el pou de Buscastell (1757) (íbid., 1981: 29-35). D’aleshores ençà Buscastell es converteix en 
una gran vénda eclesiàstica que arriba a ser fins i tot més extensa del que és avui, ja que l’actual 
vénda de Forada n’arribà a formar part. 
PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: Es poden resumir en dues, que exposa Coromines. La primera, ja 
que a Catalunya també hi ha dos llogarets de nom Buscastell, un al Ripollès, documentat el 996 
dC, i l’altre entre Hostalric i Maçanet de la Selva, documentat el 1233, consistiria que el topònim 
va ser importat a Eivissa pels catalans. Cal no descartar la possibilitat que Guillem de Buscastell 
provingués d’algun dels Buscastell del Principat i que donés nom a la comarca eivissenca, com a 
senyor del paratge, ja que altres topònims d’Eivissa, com Besora o Bellmunt, deuen tenir aquest 
origen. El trasllat, doncs, és perfectament possible. La segona proposta de Coromines es basa en 
la suposició que Guillem de Buscastell era eivissenc i que, com a habitant de Buscastell, n’havia 
pres el nom. En aquest cas el topònim seria precatalà i mossàrab. Coromines recull les dues 
possibilitats, però s’inclina més per la segona: Guillem de Buscastell no és anomenat cavaller en 
els documents del segle XIII, i hi apareix vora un altre suposat eivissenc, tampoc cavaller, Bernat 
des Tur,32 ambdós pràctics i coneixedors de les rodalies, ja que són consultats a l’hora de 
solucionar dubtes sobre la partió dels quartons de Balansat i Portmany. Coromines proposa per 
als Buscastell catalans i eivissenc un ètimon BURGS-KASTELL ‘castell del burg’ que potser té 
lògica per als topònims catalans, però cap ni una per a l’eivissenc. És clar que si es tracta del 
trasllat d’un topònim, d’un nom de lloc importat, no cal que hi hagi cap relació entre el significat 

                                                           
32 No és forassenyat pensar que alguns homes lliures de l’època eren eivissencs d’origen no català. El cas 
paradigmàtic pot ser el dels Balansat, però n’hi degué haver d’altres. 
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originari del topònim i la realitat física del lloc. Però sí que hi ha de ser si el Buscastell d’Eivissa 
és mossàrab i autòcton. En el cas d’Eivissa no hi ha cap burg a Buscastell. Sí que hi ha, a la 
capçalera de la vall, un castell: és el puig d’Alcalà (vegeu Alcalà, puig i estret d’, § 4.1.2), amb 
el nom traduït a l’àrab. Però i el primer element? De les propostes de Coromines –que a més del 
BURGS-KASTELL també apuntava un BONUS CASTELLUM ‘bon castell’ i un BOSKO-CASTELLI 
‘castell del bosc’–, cap d’elles té gaire sentit referida a una vall i a un torrent. Ja he suggerit 
anteriorment (SOBI L-LI: 45-59), amb totes les reserves, diverses possibilitats, entre les quals 
considero que la que més s’ajusta a la topografia del lloc –tot i les dificultats fonètiques–33 és un 
ALVEUS CASTELL ‘torrent del castell’ germà d’un CASTELL. Mentre aquest últim hauria estat 
traduït pels àrabs a la seva llengua, el primer s’hi hauria adaptat fonèticament i hauria estat 
interpretat com un topònim precedit de l’article, d’on vindria el Buscastell actual. 

 
4.2.4.2 Castaví, illa i punta de (For, I: 103-104, s. v. Castaví) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: L’illa de Castaví [∩kαστ↔∪ϖι] és situada davant l’extrem SW de l’illa 
de s’Espalmador, a uns 500 metres. Vora l’illa hi ha la seca de Castaví, i l’extrem SW de 
s’Espalmador és la punta de Castaví. A l’interior d’aquesta punta, ja vora la badia de s’Alga, hi 
ha el bosc de Castaví i les solanes de Castaví. Vora la punta de Castaví, molt prop de 
s’Espalmador, hi ha els esculls de Castaví, i vora aquests unes roques submergides però a molt 
poca profunditat, molt perilloses per a la navegació, que reben el nom des Gorrinets o ses 
Gorrinetes, o es Gorrins de Castaví. De fet, la punta de s’Espalmador més propera a l’illa de 
Castaví és la punta des Gorrinets. En conjunt, el pas entre s’Espalmador i Castaví no és 
recomanable per a embarcacions que tinguin un cert calat, i molt menys si els patrons o mariners 
no coneixen la zona. De fet, a l’illa de Castaví hi ha una balisa i es recomana a les embarcacions 
que van a la badia de s’Alga, a s’Espalmador, que hi entrin passant pel sud de Castaví, tot evitant 
el freu entre les dues illes. 
DOCUMENTACIÓ: En la documentació escrita, no apareix la illeta de Castaví fins al 1721 (Marí, 
1983: 464). En canvi, la cartografia deixa constància de la seva existència des del segle XVI: 
guastavj (Rubián, 1579), Ia Gastavino (Garma, 1765), Isla Gastavino (López, 1782), I. Gastavi 
(Tofiño, 1786), Isla de Gastavi (Coello, 1850), Iª Gastabi (Comisión Hidrográfica, 1900), 
(Gordillo, 1981: 192). 
PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: Coromines reconeix que tots els seus informadors, inclòs el culte 
Isidor Macabich, pronuncien el topònim amb c inicial. A l’hora d’acostar-se a l’etimologia del 
topònim, l’OnCat descarta que el nom pugui ser preislàmic, ja que és una illa tan petita, i aposta 
per una alteració d’un mot aràbic o català. Després d’usar diversos arguments, com l’estructura 
de quatre consonants o l’aparent sufix –ín final, o la raresa d’un derivat en –st– de –tt– àrab, 
conclou que es tracta, simplement, d’un compost de gasta vi o tasta vi, anàleg als Tastavins o 
Cercavins de la Terra Ferma, i que en l’evolució fonètica G– > k–, «pròpia de la gent arabitzant» 
hi pot haver influència castellana de cata vino. Afegeix, a més, que la fonètica del topònim 
denota la consciència popular que es tracta d’un mot compost. Aquesta etimologia, tan evident, 
no convenç ningú. Ni Luis Gordillo (1981: 194), que proposava com a ètimon un suposat llinatge 
valencià Guastaví, ni l’investigador Cosme Aguiló (2002: 171-173), que proposa un ètimon 
també antroponímic, però ara basat en el llinatge d’un dels governadors d’Eivissa, Joan de 
Castellví. Tot i que el llinatge mai no ha estat freqüent a les Pitiüses, un suposat desembarcament 
del governador en aquesta illa li podria haver donat el nom. Però la realitat és que Joan de 
Castellví va ser governador entre 1623 i 1637, i molts anys abans (segons el mapa de Rubián, 
com a mínim des de 1579) ja hi havia l’illa de Castaví. Si una cosa caracteritza la zona és el 
perill que representa per a les embarcacions, de tal manera que si el verb gastar –o la seva 
variant arcaica guastar– forma part del topònim, potser és en el sentit de ‘fer malbé’, ‘fer 
avortar’. Però l’etimologia del nom d’aquesta illa encara és lluny de ser un problema resolt. 
 
 
 

                                                           
33 El pas ALVĔUS CASTELL > (al) Buscastell s’hauria d’haver produït mitjançant un estadi intermedi en 
què la Ĕ s’hauria convertit en la glide palatal [ϕ] (ALV[ϕ]US), i posteriorment hauria desaparegut. Per altra 
banda, la V llatina es devia realitzar amb l’aproximant [Β], de manera que la confusió b/v ja és més fàcil 
d’explicar, perquè hauria estat lògica en el mossàrab eivissenc. 
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4.2.4.3 Formentera (For, I: 150, s. v. Formentera; IV: 257, s. v. Formentera i Formentor)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: L’illa de Formentera és la més meridional de l’arxipèlag balear i del 
subarxipèlag pitiús, i la segona en superfície de les Pitiüses. El pas entre Eivissa i Formentera, es 
Freus, és esquitxat d’altres illes, les més importants de les quals són s’Espalmador i s’Espardell. 
L’illa és formada per dues plataformes rocoses, els caps de Barbaria i de la Mola, unides per un 
istme de marès i arena, es Carnatge. Al NW de l’illa hi ha l’estany des Peix, port natural de 
Formentera, especialment durant l’hivern, que és constituït per una llacuna oberta al mar només 
per un estret pas, sa Boca, per on poden passar barques de poc calat. Al NE hi ha l’estany 
Pudent, només comunicat amb la mar de manera artificial des de la darreria del segle XVIII, i 
abans important focus infecciós. Vora aquest estany hi ha les salines d’en Ferrer i les d’en 
Marroig, que es degueren fer aprofitant antics estanyols d’aigua embassada, procedent de les 
pluges o de la mar, a causa dels temporals, ja que són molt vora la costa. De fet, aquest conjunt 
d’estanys devia formar, antigament, una zona insalubre. 
DOCUMENTACIÓ: Tot i que el nom d’Ophiusa devia ser, originàriament, una traducció al grec del 
terme púnic ’YBŠM, com Pityusai (vegeu Pitiüses, illes, § 4.2.3.6), hi ha una certa tradició 
cartogràfica antiga, almenys des del segle I aC fins a l’anònim de Ravenna, del segle VII, que 
tendeix a identificar Ophiusa amb Formentera. Tanmateix el topònim actual, en cap de les seves 
variants, no apareix documentat fins al segle X o XI, en el Cronicó de Sebastià de Salamanca, que 
es refereix a fets del segle IX. Coromines hi llegeix Formentella, mentre que Macabich (1932: 
32) llegeix Fermentellam, variant que també recull Gordillo (1981: 140-142), tot i que reconeix 
que hi ha còpies que ometen el nom34 i alguna el corregeix per Formenteram. Un document de 
1188, un conveni entre la república de Gènova i l’emirat de les Illes, esmenta l’illa de 
Formentera com Fermentaria (Gordillo, íbid.: 140-142). La variant Formentera apareix en la 
divisió de diòcesis atribuïda al rei Vamba (segle VII), però la Itació de Vamba és considerada 
falsa. Pel que fa a la documentació islàmica hi ha el problema de la transcripció, ja que les vocals 
breus no solen representar-se per escrit. Així, encara es fa més difícil esbrinar a quina forma 
romànica anterior corresponia la transcripció que en feien els àrabs. Ibn Ğubair documenta la 
forma Furmintîra (darreria del segle XII). Però com diuen Sol Martínez i Míkel de Epalza (1987: 
177), en aquest cas es donaria la impossibilitat de transcriure en àrab una síl·laba inicial amb 
dues consonants abans de la vocal (si la veu romànica fos FRUMENTARIA o PROMONTORIA), i es 
produiria el desplaçament de la vocal per tal d’obtenir com a resultat una síl·laba tancada (fru- > 
fur-). Per altra banda, la documentació catalana, bé sigui anterior a la conquesta o posterior, ja 
sempre reflecteix la forma Formentera, amb petites variants (Formentera(m), 1147; la 
Formētera i la Formentera, Llibre dels Feyts), amb la semillatinització Frumentera o la 
llatinització Frumentaria, que ja té el precedent del Còdex Vivià, de devers 1127 (Gordillo, 
1981: 150-154). La cartografia dóna un salt des d’Ophiusa a Formentera, mostrant una ruptura 
entre els portolans clàssics (encara dels segles I i II dC) i les cartes nàutiques del segle XIV i 
posteriors, llevat d’alguns casos excepcionals on apareixen variants com Offysa (segle XI), 
Opuhissa (1541), Ophiusa (segle XVIII, dues vegades), i d’algunes cartes dels segles XVI i XVII, 
que contenen la llegenda «Formentera insula quae olim Ophiusa».35 La resta de la documentació 
cartogràfica, amb petits canvis ortogràfics, representa el mateix topònim, llevat d’un excepcional 
Fermentera d’un mapa de 1512 (Gordillo, 1981: 185), però que no demostra res i pot obeir, tan 
sols, a la descurança amb què s’escrivien els topònims en la cartografia d’aquells segles 
(Mascaró, 2000: 122). 
PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: La solució etimològica més estesa és la del llatí FRUMENTARIA 
‘bladera’, que ja és indicada a la Resumpta (1751) del pare Gaietà de Mallorca, que la recull de 
l’historiador mallorquí Joan Dameto. Segurament es tractava d’una idea ben antiga, ja que fra 
Marsili (1314), en la Crònica que féu per al rei Jaume I, diu de Formentera que «[...] es assats 
plana e apte e cuvinent a blat» (Ribes, 1992: 17-18). Aquesta mateixa hipòtesi és la que 

                                                           
34 Diu Gordillo (1981: 143): «Que no aparezca el topónimo Fermentellam, ni otra variante, en el texto 
rotense (es la única omisión en todo el párrafo relativo a los normandos) puede deberse a múltiples 
causas; sin prueba alguna de ello, cabe sugerir que la fresca denominación no estuviera todavía 
consolidada, y el copista la saltase por no saberla interpretar». 
35 Dades extretes de Mascaró (2000: 142-143 i 152-153), Tur de Montis (1984: 9-187), AHE (2000: 22-
90) i Gordillo (1981: 185). Vegeu, també, l’interessant article de Vicenç M. Rosselló i Verger, 
«Topònims pitiüsos de les cartes portolanes (1290-1620)» (SOBI LXXXIII: 57-67). 
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divulguen, més tard, José Vargas Ponce, l’arxiduc Lluís Salvador, Antoni M. Alcover i Isidor 
Macabich (íbid.: 18). És Coromines qui fa trontollar aquesta hipòtesi quan posa de manifest que 
no hi ha cap testimoni antic que l’illa fos explotada per a la producció de cereals, i que el nom 
FRUMENTARIA no està documentat en autors romans, sinó que és una llatinització molt tardana 
del nom català, «contemporània de la reconquesta». Finalment, Coromines inclou Formentera en 
la mateixa sèrie toponímica que Formentor (Mallorca), que no pot tenir cap relació amb 
FRUMENTUM. Així, Formentor provindria de PROMONTORIUM, i Formentera de PROMONTORIA. 
Segons Coromines l’àrab havia posseït el fonema /π/, però passà a realitzar-lo [φ] des d’una 
època força antiga, «contemporània o molt poc posterior a la conquesta d’Espanya per Tàric i 
Mussa»; a més, l’àrab és incapaç d’articular un grup inicial de consonant més r, i se’n surt 
traslladant la r al final de la síl·laba o afegint-hi una vocal (PRO- > for-). Pel que fa al segment 
final –ORIA, «per aquell temps [...] ja es pronunciava –oira en les terres romàniques» i el diftong 
–OI–, no tolerat en àrab, hauria evolucionat a –ai–, amb posterior monoftongació. Així, segons 
l’OnCat, Formentera s’explica mitjançant el mot llatí PROMONTORIA, ja que «els marins àrabs i 
moros que freqüentaren la mar nostra des del S. VII [...] sentien com els llatins i hispans al·ludien 
a aquesta illa amb el terme plural PROMONTORIA referint-se als dos caps: el de Barbaria i el de la 
Mola», ja que des de lluny només s’albiren aquests dos caps. Segons Coromines, els àrabs 
cregueren que PROMONTORIA ‘els dos caps’ era el nom propi de l’illa i l’usaren com a tal, de 
manera que Formentaria en àrab ja és molt antic i es troba documentat en al-Qazwinî i al-
Makkarî. Tot i la consistència i la lògica de l’etimologia proposada per Coromines, Moreu-Rey 
(1982: 63-64) la posa en dubte, mentre que Joan Veny (1999: 33-35) no hi creu, ja que considera 
estrany que un mateix segment –MONTORIU hagi evolucionat de manera tan diferent en els 
topònims Formentor, Montuïri i Formentera, en una mateixa àrea lingüística. Veny veu altres 
obstacles a la proposta de Coromines, com el pas P- > f-, que considera rar en mots romànics 
afectats per l’àrab, ja que la solució més freqüent era P- > b- (bresquilla < PERSICU + sufix; 
albercoc < PRAECOQUUM; barcella < PARCELLA; bastanaga < PASTINACA; bestriu < PISTRICE). 
Tot i que algun altre investigador, com Gordillo (1981: 190), tampoc no dóna credibilitat a la 
proposta tradicional FRUMENTARIA i creu més en la de Coromines, Veny (íbid.: 33-35) hi 
insisteix: «sovintegen les al·lusions documentals a la producció bladera de l’illa (fins i tot fa uns 
anys s’hi han descobert sitges d’època romana)».36 Veny fins i tot apunta la possibilitat que el 
nom de Formentera tingui relació amb un derivat de forment, ja en època romànica, i que la 
denominació la Formentera pot ser una reducció de la (illa) formentera. L’arqueologia no 
confirma en absolut que a Formentera hi hagi hagut mai una important producció de blat. Ben al 
contrari, els arqueòlegs i historiadors conclouen que aquesta explotació cerealística no fou gaire 
important fins a l’Edat Mitjana, ni tan sols en el segle I dC, l’època de l’antiguitat en què 
Formentera va tenir una major densitat de població i en què més se n’explotaren els recursos 
naturals (EEiF VI: 92-93, s. v. Formentera). Més enllà d’aquestes dues propostes etimològiques, 
sens dubte les més difoses, hi ha altres hipòtesis, com la de Ramón Menéndez Pidal (1968: 93-
98) que estableix una sèrie de topònims que comencen en Borm-, Form-, i que tindrien la seva 
base en la rel *borm ‘calent’, forma indoeuropea que seria germana de l’alemany warm o del 
llatí FORMUS, i fins i tot de l’anglosaxó beorma i del llatí FERMENTUM ‘llevadura’. Els topònims 
assenyalats per Menéndez Pidal corresponen a llocs on hi ha fonts d’aigua, moltes vegades 
termal. En el cas de Formentera, però, no és així, llevat que el topònim tingués relació amb 
l’existència d’estanys o llacunes d’escassa profunditat, on l’aigua, quasi embassada, augmenta de 
temperatura (Ribes, 1992: 19-20). Una altra hipòtesi és la d’Álvaro Galmés de Fuentes (1990: 
27), que rebutja la proposta de Coromines perquè el canvi P- > f-, segons diu, només es realitza 
en els vells llatinismes introduïts en l’àrab abans de la conquesta peninsular. Galmés coincideix 
parcialment amb Menéndez Pidal quan relaciona el topònim Formentera amb els del tipus 
Forma i els seus derivats. El mot llatí FORMA devia significar ‘terreny amb configuració pròpia’, 
o bé ‘habitatge o construcció qualsevol en una finca’. Segons el romanista i arabista Galmés de 
Fuentes, a Formentera de Segura (topònim potser paral·lel al nostre), al substantiu FORMA se li 
hauria afegit un sufix –ent, molt actiu a les zones de substrat ibèric, més la terminació –aria. Sol 
Martínez i Míkel de Epalza (1997: 178) proposen un ètimon prellatí Fornîtor, com Formentor, 
que, seguint Galmés de Fuentes, interpreten com «un compuesto de Formen + Tor ‘el monte de 

                                                           
36 En realitat, però, aquestes al·lusions documentals ja són d’època catalana, i les sitges descobertes són 
d’època musulmana, però no n’hi ha un nombre gaire elevat, que permeti suposar que Formentera era una 
illa bladera.  
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Formen’ (?). En cuanto a su latinización, de Formen-tor pasaría a Frumenteria (sic), forma 
adjetival de denominación cerealística: insula frumentaria». Tot plegat, crec que aquestes 
darreres propostes tenen menys credibilitat que la de Coromines. Tanmateix, però, cal no 
descartar noves línies d’estudi a partir de les grafies més antigues Fermentella i Fermentaria, 
potser mitjançant la forma llatina FERMENTUM (< FERVMENTUM ‘allò que bull o fa bullir’), en 
relació amb l’estany Pudent i amb els nombrosos estanys propers, inclòs l’estany des Peix, que 
només tenia un pas estret de comunicació amb la mar gran. 
 

4.2.4.4 Labritja, vénda, torrent i pou de (Eiv, I: 175-177, s. v. Labritja) 
 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Labritja és la comarca on hi ha el poble de Sant Joan de 
Labritja, al nord de l’illa d’Eivissa. Abraça els puigs propers al poble i la plana situada al sud, on 
hi ha el pou de Labritja i neix el torrent del mateix nom. Tot és situat al municipi i a la parròquia 
de Sant Joan de Labritja, a la zona des Amunts. 
DOCUMENTACIÓ: L’MD registra la Caria alabrisa entre les alqueries del quartó de Xarc, que 
correspon, grosso modo, a l’actual vénda de Labritja, tot i que l’antiga alqueria era molt més 
extensa que la vénda (Marí, 1976: 80 i 106). Sembla que la a- inicial es conservà fins al segle 
XVI, però des d’aleshores s’imposà la grafia Labritja, a voltes la Britja. Els Llibres 
d’Entreveniments documenten Labritja (1529), la torre de Labritja (1603), el torrent de Labritja 
(1674), les coves de Labritja (1696), el pujol de Labritja i la vénda de Labritja (1726), el pou de 
Labritja (1736) i el pla Roig de Labritja (1755) (Marí, 1981: 56-64). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Coromines deixa sense resoldre l’etimologia de Labritja, que 
identifica, correctament, amb la Caria alabrisa del Memoriale. Creu que la forma amb –s– del 
document de repartiment pot tenir caràcter real i antic: en –isa, «sobretot a causa de la i, la –S– es 
pogué palatalitzar com –ğ– sonora». L’OnCat aposta per una etimologia preromana i 
protohispànica, emparentada amb la del nom de la ciutat andalusa de Lebrija, que apareix 
antigament en una forma ibèrica LEBRISA, i que llavors alterna amb NEBRISSA. Coromines també 
emparenta el Labritja eivissenc amb Onobrisa, a Aquitània. Per altra banda, el gran filòleg creu 
que hi ha un duplicat d’aquest topònim a Formentera, però en realitat es tracta d’un nom de lloc 
que hi traslladaren els eivissencs que procedien de Labritja, i que no està documentat fins a 1790 
(Marí, 1994: 464). 

 
4.2.4.5 Morna, vénda i torrent de (Eiv, I: 212, s. v. Morna; V: 428, s. v. Murla) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta de la vénda nord-occidental de la parròquia de Sant Carles de 
Peralta, que confronta amb la vénda d’Atzaró, de la mateixa parròquia, al sud, i amb la parròquia 
de Sant Llorenç de Balàfia. És una vénda muntanyosa situada al nord de la plana d’Atzaró, on 
neix el torrent de Morna, que desguassa les seves aigües a la plana que hi ha a migjorn, la 
d’Atzaró. 
DOCUMENTACIÓ: L’MD registra les Carias yl de morna i Caria morle i el Raffal hineuzaglar 
entre les alqueries del quartó de Xarc, i Coromines llegeixles dues primeres com Carias Ys de 
Morna i Cariam Morle. El cas és que només s’ha pogut identificar la primera alqueria, que devia 
correspondre, en línies generals, a l’actual vénda de Morna (Marí, 1976: 80 i 105). Els Llibres 
d’Entreveniments documenten Morna (1529), el pla de Morna (1698), la fontassa de Morna 
(1706), la font de Morna (1734) i el verger de Morna (1748), i el 1850 ja hi ha la vénda de 
Morna (íbid., 1981: 56-64 i 77). 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Deixant de banda algunes lectures incorrectes de Coromines, que li fan 
identificar el primer element de Ys de Morna i Hineuzaglar amb el mot àrab H ̣is ̣n ‘castell’, al tom 
I de l’OnCat rebutja una etimologia aràbiga per a Morna, ja que la rel mrn és escassa –diu– i 
d’idees inconnexes, «més aviat pre-romà». Coromines, en aquest tom, relaciona Morna amb el 
preromà borno-/morno-, que estudia al DECat, amb els sentits de ‘còncau’, ‘buidat’, ‘borni’, 
‘tebi’, ‘insípid’, ‘melangiós’. Al tom III, però, proposa un ètimon aràbic tot assenyalant que la 
Caria morle del Memoriale és una variant de Morna. Segons Coromines, la forma genuïna devia 
ser amb –l–, i el fet que aparegui com a nom de castell (àr. h ̣isṇ) l’indueix a creure que degué 
dir-se h ̣isṇ al musle, i en al-musle es pogué produir una dissimilació l – l > l – n, encara més amb 
l’ajuda de la n de h ̣is ̣n. Tot plegat, massa forçat si es té en compte que, partint d’una lectura 
incorrecta, Coromines veu un castell de Morna (h ̣isṇ) on el Memoriale diu yl, i que la identitat de 
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Morna i Morle és només hipotètica. En canvi, la idea de còncau o buit de la rel preromana 
borno-/morno- s’avé perfectament amb la realitat física del lloc. 

 
4.2.4.6 Reial o Real, sa (VI: 356-358, s. v. Real; VII: 53-54, s. v. Sarral) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És el nom d’una antiga finca situada prop de la ciutat d’Eivissa, vora 
l’actual carretera de Sant Antoni de Portmany. El nom es conserva, avui, en un col·legi que hi ha 
en aquesta propietat, que des de fa segles és de l’Església.  
DOCUMENTACIÓ: La documentació dels segles XIV i XV reflecteix un «realem domini Nunoni 
Sancii» (1394), vora la grafia majoritària la Reyal (capbreus de 1395 i 1433) i la més esporàdica 
la Real i el Real (1433) (Barceló, 1997: 79). Els Llibres d’Entreveniments documenten «so de la 
Reial», el 1550, i un segle més tard la Reial d’Amunt i la Reial de Baix (Marí, 1981: 23). Barceló 
(íbid.: 75, 79 i 93) identifica aquest lloc, sembla que amb prou seguretat, amb un hort que 
esmenta l’MD,37 que és prop de la ciutat, vora la línia divisòria entre els quartons d’Algarb i 
Portumany, però en terrenys d’aquest, i que havia pertangut a l’alcaid islàmic. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a l’etimologia d’aquest topònim hi ha tres possibilitats, totes 
recollides per Coromines en tractar de topònims semblants de Mallorca i del País Valencià: la 
primera, que es tracti d’un derivat del ll. REGALIS ‘reial, pertanyent al rei’ (> real), hipòtesi que 
requereix una relació amb un rei. Potser els catalans del segle XIII associaren el títol d’alcaid 
amb el de rei (moro)?38 Si fos així, com que un document parla de la Reial com d’una tanca, ben 
bé podria tractar-se de la [tanca] reial. La segona hipòtesi consisteix a cercar l’origen de sa Real 
en l’arabisme rehal, variant de rafal, que més tard hauria estat substituït per real (< REGALIS). El 
principal obstacle que hauria de salvar aquesta hipòtesi és que vora la ciutat hi devia haver molts 
de rafals, no just aquest. I la tercera hipòtesi es basa en l’àrab ar-riyād ̣‘els jardins’, plural de 
l’àrab rawd. ̣ Segons Barceló (íbid.: 79), un rawd ̣és un hort-jardí característic de les rodalies de 
les ciutats islàmiques i sovint és associat a càrrecs públics. A favor d’aquesta hipòtesi hi ha el fet 
que sa Reial era un hort, i així està documentat des de ben antic; en contra, hi ha el fet que era un 
hort que afrontava amb altres horts, bé que només aquest devia tenir relació amb un personatge 
amb càrrec públic oficial. 
 

4.2.4.7 Vedrà, es (Eiv, I: 291-292, s. v. Vedrà, es; III: 387, s. v. Clariano)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es Vedrà és un illot penyalós, de més de 380 metres d’altura, situat 
davant la costa eivissenca de Sant Josep de sa Talaia i prop de cala d’Hort. Vora aquest illot n’hi 
ha un altre de més petit, es Vedranell. A més, una de les véndes de la parròquia de Sant Agustí és 
la des Vedrà, i el puig des Vedrà és situat just al nord del temple d’aquesta parròquia.  
DOCUMENTACIÓ:  Un document de la darreria del segle XIII parla d’un agre de falcons al Vedrà 
(Macabich, 1965, I: 280), i un capbreu de la darreria del segle XIV registra el rafal d’en Francesc 
Planells, al Vedrà, l’alqueria dels Venguts, «in loco de Vetrano», i diversos molins al Vedrà, a 
més de l’illa del mateix nom (Marí, 1985b: 53-57). És evident que el Vedrà era, aleshores, una 
extensa comarca de la part SW de l’illa d’Eivissa, del quartó de Portmany, que incloïa el territori 
de les actuals parròquies de Sant Agustí des Vedrà, Sant Josep de sa Talaia i es Cubells, o la 
major part d’elles. Durant els segle XVII i XVIII aquesta comarca es va fragmentant, com a mínim 
des del punt de vista toponímic: apareixen topònims compostos com el Vedrà dels Ribes (1611), 
el Vedrà dels Marins (1604), el Vedrà dels Guerxos (1640), el Vedrà dels Serres (1724) i el 
Vedrà de la Mar (1777).39 És aleshores quan apareix el plural els Vedrans, que devia designar el 
conjunt format per les véndes de sa Talaiassa i des Puig d’en Serra, dels segles XVII i XVIII (íbid.: 
64). Tota aquesta comarca és formada per les terres més altes i muntanyoses de l’illa d’Eivissa, 
la serra de Cala Molí i la serra de Sant Josep, amb sa Talaiassa (475 metres), el puig d’en Serra 

                                                           
37 «Cantonum horti qui fuit alchaidi castri» (Marí, 1976: 76). 
38 De fet, la tradició popular té tendència a considerar alguns béns com «del rei moro». En aquest cas, a 
més, hi hauria una certa base històrica. 
39 Aquesta pluralitat de noms obeeix a la diversitat de famílies propietàries de la zona. Una cosa semblant 
passa en l’actualitat a la cala d’Albarca. Només hi ha una cala, però les diverses marines que hi afronten 
reben el nom de Cala d’en Pereta, Cala d’en Lluquinó, Cala d’en Collet, Cala d’en Blai, Cala d’en Roques 
i Cala d’en Ramon (Ribes, 1995: 33-49). 
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(438 metres), es Cap des Jueu (411 metres) o el mateix cim de l’illa des Vedrà (382 metres). Els 
relleus culminants de tot aquest conjunt són calcaris del Juràssic al Cretaci. 
PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: El pare Gaietà de Mallorca, el 1751, ja havia ofert la hipòtesi 
etimològica Vedrà < VETĔRĀNUS ‘vell, veterà’. Aquesta mateixa hipòtesi defensen, anys més 
tard, Antoni M. Alcover i Isidor Macabich, i, amb algun matís, el DCVB i Joan Veny (Ribes, 
1992: 112). L’OnCat, en el tom I, descarta aquesta etimologia perquè considera que el concepte 
de vell o veterà, aplicat a una rocassa, no té solta semàntica, i proposa l’ètimon *VITRĀRE 
(derivat de VITRE ‘vidre’) > *vedrane > Vedrà, «a causa dels reflexos brillants que es formen 
quan les ones acavallades baten damunt el rocam d’aquella penya colossal». Crec que aquesta 
proposta etimològica encara té menys solta semàntica que l’anterior. Partint de la realitat 
geogràfica, històrica i documental del Vedrà, vaig formular una nova hipòtesi, que feia venir 
Vedrà d’una base *PETRANU ‘penyalós, alt, rocós’, referida a la gran comarca eivissenca, 
mitjançant la sonorització del grup –TR– i el pas de la P– inicial primer a b–, per influència 
mossàrab, i després b– > v–, de manera anàloga a altres mots com verdolaga (< PORTULACA) 
(SOBI XXXVIII: 39-46). Coromines assumeix aquesta hipòtesi com a bona en el tom III de 
l’OnCat, bé que proposa una base *PETRARIU (en comptes de *PETRANU), sobre la qual s’hauria 
produït una dissimilació de les líquides. Posteriorment, Cosme Aguiló (2002: 116-119) insisteix 
en la base VETERANU ‘vell’ a partir d’un article de Joseph Gulsoy (1977: 67-86). Ara, però, 
VETRANU ja no seria ‘vell’, sinó, referit a les terres de la comarca eivissenca, ‘(terreny) 
abandonat, deixat de cultivar’. Aguiló addueix nombrosos exemples, propis i trets de Gulsoy o 
d’Aebischer, de l’adjectiu veterano aplicat a un terreny deixat a reposar-se. De fet, Gulsoy i 
Veny coincideixen amb Aguiló en aquesta proposta etimològica, fins al punt que arriben a 
considerar l’etimologia de Vedrà un cas resolt. És cert que no es pot plantejar cap objecció a 
aquesta proposta etimològica des del punt de vista de la gramàtica històrica i de l’evolució de la 
llengua. En canvi, el nom Vedrà ‘cultiu abandonat’ referit a una comarca tan gran de l’illa 
d’Eivissa ja no sembla tan lògic: tota l’illa havia estat intensament colonitzada pels púnics, 
especialment des dels segles IV i III aC, i la dominació romana no va alterar de manera important 
aquesta situació, tot i que l’illa anà entrant en decadència, gradualment, fins al període bizantí 
(segle VII dC). Sembla que en diverses fases, especialment després de la breu dominació vàndala 
d’Eivissa (segle VI dC), la població era molt reduïda i l’explotació agrícola molt minsa. Per tant, 
molts de cultius devien haver estat abandonats, també a la zona que el segle XIII era coneguda 
com el Vedrà, però com a tota l’illa d’Eivissa. Crec que si el nom de Vedrà aplicat a una gran 
comarca significava ‘terra de cultiu abandonada’, fóra lògic esperar que en aquesta comarca hi 
hagués molts més antics cultius abandonats que en altres contrades de l’illa. La història i 
l’arqueologia, però, no ho constaten. I si el nom és romànic caldria esperar que s’hagués format 
en l’època del suposat abandonament de l’explotació agrícola, evidentment preislàmica.  

 
4.2.4.8 Xarraca, vénda de (Eiv, I: 296, s. v. Xarraca; VIII: 116-117, s. v. Xarraca i Xarracó) 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: La vénda de Xarraca és una de les més extenses de la parròquia de Sant 
Joan de Labritja, al nord de l’illa d’Eivissa. Inclou una zona costanera, la badia de Xarraca o, 
simplement, Xarraca, compresa entre la punta de sa Torre, de Portinatx, a llevant, i la punta de 
Xarracó, a ponent; però també abraça una considerable zona d’interior, amb elevacions 
importants, com el puig de Xarraca, de 225 metres d’altura. Certament, com diu Coromines, 
Xarraca és una zona muntanyosa i accidentada, però no és cert que ho sigui més que la part 
d’Eivissa que li queda a llevant. En tot cas, forma part de l’àmplia comarca des Amunts, que 
abraça tot el NW de l’illa d’Eivissa, des de cala Salada, que n’és l’extrem SW, fins a la Cala, a 
l’extrem NE. De tota aquesta comarca, Xarraca i Portinatx en són la part més septentrional, però 
no la més elevada. 
DOCUMENTACIÓ: A l’MD apareix la Caria zarracha entre les alqueries del quartó de Xarc, que 
deu correspondre, en línies generals, a les actuals véndes de Xarraca i Xarracó, de Sant Joan de 
Labritja (Marí, 1976: 80 i 107). Els Llibres d’Entreveniments documenten Xarraca (1697), el 
coll de Xarraca (1725) i Xarracó (1731). I el 1820 hi havia la vénda de Xarraca i Xarracó, que es 
conformava amb les cases de les dues rodalies (íbid., 1981: 55-65 i 68). De fet, l’antiga vénda de 
Xarraca es va dividir en dues, anomenades Xarraca i Xarracó, de tal manera que l’antiga punta 
de Xarraca, en quedar dins la vénda de Xarracó, mudà el nom pel de la nova vénda (Ribes, 1993: 
83-84). Les véndes s’uniren i es dividiren de nou, segons les conveniències administratives, fins 
avui, en què hi ha dues véndes independents. 
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PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: L’etimologia que l’Oncat dóna com a bona per a Xarraca, al tom 
VIII, és la combinació aràbiga šarq al-ğebel ‘el Xarc muntanyós’, ‘la part més muntanyosa del 
Xarc’. Com que Coromines presuposa que Xarracó també és topònim antic i és en íntim contacte 
amb Xarraca, tinguin o no una etimologia ben comuna, han de ser solidaris. Aquest contacte 
transformaria šarq-a- en Xarraca, «ometent-se ğebel mot que no deia res als repobladors 
catalans». En aquesta proposta Coromines comet dos errors. El primer, per no conèixer la realitat 
física de l’illa, en interpretar que Xarraca pot ser la part més muntanyosa de Xarc, cosa incerta i 
fàcilment comprovable a la llum de les investigacions de Joan Marí Cardona, que estableixen els 
límits dels antics districtes àrabs i dels quartons catalans després de la conquesta. El segon, 
perquè pressuposa que Xarracó és tan antic com Xarraca, tot basant-se en la informació errònia 
que Xarracó és una cala o un racó,40 quan en realitat és una comarca d’interior i una gran punta 
de la costa (vegeu Xarracó, vénda i punta de, § 4.2.3.10). Una segona proposta etimològica de 
l’OnCat –en realitat, una variant de l’anterior– parteix de la idea que la variant šarrâq ja vingués 
de l’àrab. Coromines diu que els mots de l’estructura šarrâq formen un tipus copiós i fecund i 
que hi ha un nom de persona šarrâq a Algèria, que probablement tenia el sentit propi d’‘home 
d’orient’, així com šarâq d’una rel quasi igual ‘alumne, protegit’, i el verb šarraq ‘esqueixar, 
partir’, šarrak ‘donar a mitges’, i mušárroq ‘claror’. Amb aquestes propostes, Coromines rebutja 
l’etimologia que havia postulat vagament al tom I de l’OnCat, on relacionava Xarraca amb 
l’ètimon llunyà SERRA, ací referit a ‘serra, muntanya’, i que tant escau a la realitat física del lloc. 
Finalment, val a dir que, segons Carmen Navarro (Barceló, 1997: 53), l’alqueria de Xarraca 
correspon a l’àrea on un segment del grup clànic berber dels Zūrāġ organitzà llocs de residència i 
hi construí espais agrícoles irrigats. Segons Navarro, el topònim actual seria resultat d’una 
arabització de Zūrāġ, grup clànic que també hauria donat nom als assentaments mallorquins de 
l’alqueria Fanczarach o Benifarach (Manacor), a l’alqueria de Benifuraca o Benizoracha 
(Felanitx) i a dos antics rafals anomenats tots dos Abenizarrag (Sineu i Petra). Deixant de banda 
que el sistema hidràulic del torrent de Xarraca sigui o no d’origen andalusí i que hagi de ser 
atribuït a grups berbers, he de mostrar el meu escepticisme davant tal diversitat de formes 
provinents de la mateixa rel, i més encara en el cas eivissenc, on no apareix l’element Beni-, tan 
típic dels topònims àrabs –i sobretot dels clànics–, per enlloc. 
 

4.2.4.9 Xemena, na; Xemena, la (Eiv, VIII: 95, s. v. Xamena, na)  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Na Xemena és una raconada de la costa de Sant Miquel de Balansat, al 
nord d’Eivissa, molt estreta i formada per alts penyals, a la part de ponent del promontori de la 
punta de sa Creu (Ribes, 1993: 124). La Xemena és un puig submarí que, des d’una base de 
devers 80 metres de profunditat, s’enfila cap amunt fins a una fondària de tan sols 35 metres; és 
un lloc on, quan hi ha temporal, s’hi pot aixecar molta mar, i és situat a la costa de Sant Josep de 
sa Talaia, al nord de l’illa des Vedrà (Aguiló, 1986: 62). 
DOCUMENTACIÓ: El primer topònim no apareix documentat fins ben entrat el segle XX. El segon 
apareix en un mapa de 1900 (Tur de Montis, 1984: 187 i 194) i, des de mitjan segle XX apareix 
en el capítol de perills de les guies oficials de navegació.41 
PROPOSTES ETIMOLÒGIQUES: Pel que fa a l’etimologia, el DCVB (X: 902, s. v. Xamena), seguint 
Menéndez Pidal, proposa que el llinatge mallorquí Xamena procedeix de *SIMENA, nom derivat 
de SIMINIUS; la x– inicial s’explica com a pronunciació morisca de la S– o per l’influx del nom 
personal Jimeno/Jimena, si és que no són el mateix nom. Aguiló (íbid.: 62) es limita a dir que 
Xemena és nom freqüent a Eivissa, cosa incerta i errònia. Coromines, per la seva banda, afirma 
que na no val com a indici de caràcter antroponímic, ja que a les Balears s’aplica a tota mena de 

                                                           
40 Coromines es regeix per una cita de l’il·lustrat caputxí Gaietà de Mallorca, de 1751, que diu que 
«Xarraque, y Xarracó son Calas de poca cuenta». Aquesta cita li degué ser facilitada pel seu amic i 
col·laborador eivissenc Isidor Macabich, amb la indicació que l’escriptor s’havia basat en una obra de 
1620. En realitat no se sap fins a quin punt Gaietà de Mallorca va seguir el manuscrit atribuït a l’eivissenc 
fra Vicent Nicolau. És probable, però, que s’hi regís per a les notes històriques i que en canvi recorregués 
la costa de l’illa en vaixell i obtingués informacions dels seus acompanyants, no sempre bons 
coneixedors, al detall, de la costa eivissenca. 
41 Vegeu, per exemple, el Derrotero de las costas del Mediterráneo que comprende las islas Baleares, la 
costa norte de Marruecos y la costa de Argelia, de l’Instituto Hidrográfico de la Marina, en qualsevol de 
les seves múltiples edicions del segle XX. 
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noms de lloc, especialment si són roques. L’OnCat, a més, esmenta el llinatge mallorquí, d’on 
conclou que es tracta d’un nom antic i arrelat a les Illes, i «el fet d’haver-se petrificat com nom 
de lloc –una cala considerable– a Eivissa, en subratlla encara l’antigor balear». Coromines, però, 
creu que no hi ha cap relació amb el nom Ximeno/Ximena de Castella i Aragó, ja que mai no ha 
estat català (hauria de ser aragonesisme). A més, en subratlla el vocalisme (sempre Xa– amb a), 
que considera una palatalització secundària inconciliable amb la i de Ximeno, i que és 
inexplicable que sempre aparegui en femení.42 De tot això conclou que deu ser un nom morisc 
arrelat abans de la conquesta, no li veu cap explicació mossàrab, i dedueix que sí que la té en 
àrab, a partir de l’arrel šmm, d’on vindria šammén ‘lloc olorós, dona o home de bona flaire’, ‘que 
deixa bon rastre’. L’explicació etimològica de Coromines, però, no té solta semàntica, i molt 
menys referida a un puig submarí. La realitat física dels dos llocs més aviat empeny a considerar 
un possible ètimon català. Cal tenir en compte que en tots dos casos Xemena pot ser el resultat 
de l’aplicació toponímica d’un antropònim, ja que Xemena, Xamena, Xemeno, Xameno eren 
noms molt generals a l’Edat Mitjana, tot i que de moment no se’n troben rastres en la 
documentació eivissenca. Ara bé, també cal tenir present que els dos llocs recorden una 
xemeneia: na Xemena, per l’estretor de la cala i per l’altura; la Xemena, perquè és una elevació 
considerable i estreta dins la mar. De fet, el genèric xemeneia s’aplica, metafòricament, a llocs 
semblants, segons el mateix Coromines.43 Però la possible relació entre aquests topònims i un 
gal·licisme antic, així com l’evolució fonètica que s’hi hauria d’haver produït són problemes 
sense resoldre, ara per ara. Potser es tracta d’un derivat regressiu xemeneia > xemena, seguint 
models com els de les parelles al·loteia/al·lota, garrideia/garrida, fadrineia/fadrina? O potser 
s’ha produït una atracció entre parònims, que hauria pogut donar lloc a un encreuament entre 
xemene(i)a i alguna forma rizotònica del verb eixamenar o xamenar, com xamena ‘fa migrar les 
abelles d’un rusc a un altre’?44 

 
4.3 Les mancances 
 
En aquest apartat he inclòs els topònims que no ha recollit Coromines a l’OnCat i que presenten una 
forma que fa sospitar, raonablement, que són precatalans. 

 
4.3.1 Catumba, sa  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Sa Catumba, també anomenada racó de sa Foradada o cova de sa 
Foradada, és un raconet molt petit de la costa de ponent de la parròquia de Corona. Està situada 
just al sud del morro de sa Foradada, i alguns pescadors designen també amb aquest nom la 
punteta que hi ha a migjorm i ponent de sa Catumba, que és un petit morro rocós, arrodonit, on 
hi fermaven llences i s’hi pescaven anfossos. Per als pescadors sa Catumba és, especialment, el 
racó. Dins la mar, en aquest racó, hi ha un forat sense cap visibilitat, ple de trencs profunds, 
avencs submarins on les llences solen quedar enganxades. 
DOCUMENTACIÓ: No hi ha documentació antiga d’aquest topònim, que es recull per primera 
vegada en el Mapa Topogràfic del Govern Balear, escala 1:5.000, realitzat per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya el 1992, a partir de fotografies aèries obtingudes en vols de l’any 1988. 
La informació toponímica fou recollida per equips de la Universitat de les Illes Balears. Jo 
mateix, entre 1993 i 1994, vaig recollir oralment aquest topònim de quatre informadors diferents, 
un dels quals dubtava entre les formes Catumba i Catatumba (Ribes, 1995: 138). 

                                                           
42 Val a dir que a Eivissa està documentat un Jordi o Jaume Xameno, cristià renegat, valencià, de la vila 
de Sant Mateu, el 1691 (Marí, 1983: 63). 
43 Al DECat (IX: 497, s. v. xemeneia) posa exemples com «les canaletes escarpades per on es pot escalar 
una cresta de roques o un puig agut [...] Per altra banda, en muntanyes més suaus, cap al S., es deu tractar 
de comparacions de forma amb el canó embarretat d’una xemeneia sobressortint de la teulada». 
44 Agraeixo a Mar Massanell i Messalles que m’hagi fet aquest suggeriment. De fet, el verb eixamenar o 
xamenar també s’usa a Eivissa, i aquesta operació, a la pagesia, se solia fer així: «A la nit, amb un aparell 
semblant a una cafetera, que tenia una ansa, es feia fum a l’eixam i se’l feia entrar dins d’una carabassa 
abellera. Aquesta tenia una forma allargada i algun foradet perquè hi entràs aire. Les abelles es portaven a 
una casa d’abelles, al bosc, que solia ser un tronc de garrover buit damunt d’un sòcol de pedra» (Marí 
Serra, 1996: 122). L’operació d’eixamenar, doncs, es duia a terme en una carabassa abellera, que de fet 
pot recordar una xemeneia. 
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PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’etimologia de Catumba potser s’explica mitjançant la variant 
secundària Catatumba. Coromines (DECat II: 630-632, s. v. catau) explica els mots catauma i 
catabauma mitjançant una sèrie d’encreuaments, alguns ben antics, entre paraules com cacau 
‘forat del molí’ i cau, per una banda, i catacumba i tomba, per l’altre. De tomba, diu que en certs 
llocs designa, ultra un sepulcre, una espècie d’avenc, i a Calàbria catacumma pren el sentit de 
‘lloc fosc i subterrani’. La realitat física de sa Catumba lliga semànticament amb aquests 
conceptes: hi ha avencs amagats, que només es veuen des de la mar, i n’hi ha de submarins. Ara 
bé: es tracta d’un encreuament que es produí, a Eivissa, ja en època catalana, potser en els 
primers segles després de la conquesta? o més aviat es tracta d’un encreuament anterior, que 
potser es realitzà en el parlar romànic de l’illa i que es conservà petrificat en un topònim menor? 
o fins i tot és un mot ja mossàrab que es fossilitzà a la costa eivissenca? A hores d’ara no disposo 
de prou informació per a esbrinar-ho.  

 
4.3.2   Conillera, sa  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Sa Conillera és, en l’actualitat, el nom d’una illa situada a ponent de la 
d’Eivissa, davant les costes de la badia de Portmany, a la qual fa de protecció natural quan hi ha 
temporal de ponent. Tanmateix, sembla que el nom s’aplicava, antigament, en plural, al conjunt 
d’illetes format per sa Conillera, l’illa des Bosc, s’Espartar i ses Bledes.  
DOCUMENTACIÓ: El 1279 està documentat un tal Bernat de les Conilleres (Marí, 1990: 229) en 
una relació de pobladors de Portmany. I en documents de la darreria del segle XIII apareixen «la 
yla de les Conilyeres que fou den Loberola» (íbid.: 230) i el rafal de les Conilleres (íbid.: 230). 
Sabem que aquest rafal encara era conegut amb el mateix nom el 1394, perquè apareix en un 
capbreu on també figuren en Bartomeu de les Conilleres, propietari de l’illa de l’Espardell (avui, 
s’Espartar), i en Guillem de Montpalau, propietari de l’illa de les Conilleres.  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Com en altres casos a Eivissa (cf. Tagomago i es Vedrà), doncs, tenim 
un topònim que avui se circumscriu a una illa, però que antigament corresponia a una zona de 
l’illa d’Eivissa i a les illes properes. En tots aquests casos, el més probable és que el topònim 
s’originés a Eivissa i, després d’expandir-se cap als illots propers, acabés desapareixent de l’illa 
major i el seu àmbit quedés reduït a alguna illa propera. A vegades és difícil esbrinar si un fet 
esdevingut a les Conilleres havia succeït a l’illa d’Eivissa, a les terres del rafal, o a les illes 
properes. En qualsevol cas, es tracta d’un topònim documentat àmpliament al llarg dels segles, 
tant en documents escrits com en la cartografia (Ribes, 1992: 44-46), fins al punt que sorprèn 
que Coromines no se n’hagi ocupat en la seva extensa obra, fins i tot en el cas que donés per 
bona l’etimologia que proposava el pare Gaietà de Mallorca, el 1751, en plena època il·luminista, 
tot relacionant l’illa amb l’abundància de conills (segons el caputxí, motivada pel suposat 
naixement d’Hanníbal Barca en aquesta illa, que els púnics haurien celebrat amollant-hi conills). 
Antoni Maria Alcover (1925: 47) també pren l’abundància de conills com a origen del topònim: 
parteix de la forma Conieras que registren l’Atlas català (1375) dels jueus mallorquins Cresques 
Abraham i Jafudà Cresques i el portolà de Gabriel Vallseca (1439), i l’explica a partir del llatí 
CUNICULARIA ‘conillar, cau de conills’, que es transformaria en CUNIC’LARIA en el llatí vulgar, i 
després en conillera. Ara bé: és suficient la presència o abundància de conills per a anomenar 
una illa de manera que es distingeixi de les altres? té sentit qualificar-la com ‘illa dels conills’? 
La realitat és que els conills són tan abundants a sa Conillera, com a Tagomago o as Vedrà o a 
qualsevol altre illot dels que envolten les costes d’Eivissa o Formentera. Sembla difícil, doncs, 
que fos l’abundància de conills l’element definidor de l’illa, i molt més encara si el nom 
s’originà a l’illa d’Eivissa. Tot i que Coromines no estudia la Conillera eivissenca, sí que es fixa 
en altres topònims semblants: Conies i Conia (a Mallorca), Coniola o Corniola (a Menorca) i 
Conillera (a Agullent) i Sant Joan de Conilles (al Penedès), entre d’altres (OnCat I: 111-112, s. 
vs. Conia i Conies; IV: 214, s. v. Fet; V: 341, s. v. Montconill). En tots els casos, conclou, es 
tracta de derivats del mot llatí CUNICULUM ‘galeria de mina, galeria subterrània, cova’, mot que 
Plini ja assenyala com ibèric i d’on derivarien el plural CUNICULA i els col·lectius CUNICULARIU, 
CUNICULARIA. A tots els llocs estudiats per Coromines hi ha galeries d’antigues mines o coves. I 
en el cas eivissenc? Cosme Aguiló (1989) recull el nom de fins a deu coves a l’actual Conillera, i 
de quatre més a l’illa des Bosc. I tot el tram de la costa eivissenca que és davant sa Conillera és 
una costa baixa i molt estratificada, amb uns estrats més erosionats que els altres (cosa que dóna 
la imatge d’autèntiques galeries), i amb moltes coves arran de mar. Crec, doncs, que el topònim 
eivissenc ha de ser inclòs en la mateixa sèrie que els topònims estudiats per l’OnCat, i que cal 
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concloure que s’originà a l’illa d’Eivissa, a causa de les nombroses cavitats (allargades, en 
estrats, o no) que hi ha en aquesta zona de costa. En aquest cas, ens devem trobar davant un 
topònim d’origen mossàrab, ràpidament catalanitzat després de la conquesta de 1235. 
 

4.3.3 Daifa, can 
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Amb aquest nom es coneixen diverses cases de l’illa d’Eivissa, de les 
parròquies de Sant Mateu d’Albarca, Santa Gertrudis de Fruitera i Jesús.  
DOCUMENTACIÓ: Joan Marí Cardona (Marí, 1984: 257, 305, 408, 438 i 445) esmenta dues cases 
amb el nom de can Daifa a Sant Mateu (una a la vénda de Benimaimó i una altra a la vénda de 
Can Miquel Cires), i dues més a Santa Gertrudis de Fruitera (una a la vénda de Fruitera i una 
altra a la des Poble). A més, a la vénda des Racó de la parròquia mateuera també hi ha can 
Vicent de na Daifa. I durant el segle XX els Daifa s’han implantat, també, a la parròquia de Jesús 
i a les rodalies de Vila. Si ens hem de regir per la documentació antiga, sembla que Daifa és el 
motiu d’una família eivissenca originària de Benimaimó, almenys des del 1627 (Marí, 1981: 
262). És en aquest any que els Llibres d’Entreveniments eivissencs registren «En Daifa», i ho 
tornen a fer tan sols nou anys més tard, amb el llinatge Costa. El segle XVIII, però, s’ha produït 
un canvi de llinatge a la nissaga familiar: el 1747 ja és Planells, com en l’actualitat. En aquell 
segle, els Daifes encara són a Benimaimó: concretament, a la Tallada de Benimaimó i al proper 
rafalet de Buscastell. Sembla, doncs, que la casa pairal de la família és la de Benimaimó, des 
d’on inicia, per una banda, un acostament cap a la ciutat d’Eivissa, passant per Santa Gertrudis i 
per Jesús, i per una altra, cap a Sant Antoni de Portmany, passant per Sant Rafel de Forca, llocs 
on també queden  branques familiars. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: L’etimologia és prou clara: de l’àrab dạifa ‘hostessa, dona que rep 
l’hospitalitat d’algú’.  
 

4.3.4 Gatzara, pou d’en  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És un pou antic de la vénda de Cas Serres, de Santa Gertrudis de Fruitera, 
situat en el lloc que hom considera el centre geogràfic de l’illa d’Eivissa. Es tracta d’un topònim 
d’origen antroponímic, bé que el motiu familiar o nom de casa Gatzara ja ha desaparegut 
d’Eivissa fa segles. 
DOCUMENTACIÓ: El segle XVII hi havia una família de llinatge Serra que era coneguda amb el 
motiu familiar Gatzara, que en l’actualitat ja ha desaparegut (Marí, 1984; 289-290).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Tot i que aquest mot no ha estat recollit per Coromines com a topònim 
i no apareix a l’OnCat, ja havia estat objecte d’un estudi anterior on en quedà fixada 
l’etimologia: de l’àrab vulgar ġazâra ‘loquacitat, murmuri, remor’, derivat del verb ġázzar 
‘abundar’, ‘parlar loquaçment’ (DECat IV: 420, s. v. gatzara). 

 
        4.3.5  Llombí, cap i punta des  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Es tracta d’una punta costanera, a l’illa d’Eivissa, que clou la platja des 
Cubells per la part de llevant. La punta n’és la part marítima, mentre que el cap és el llom que 
forma aquesta punta, a una altura de prop de 50 metres sobre la mar, i que després s’enfila de 
nou cap als 100 metres d’altura de la costa propera.  
DOCUMENTACIÓ: No se’n troba documentació antiga. De tota manera, l’historiador Joan Marí 
Cardona (1990: 210) diu que «des de temps immemorial existeix aquest nom, donat a una punta 
rocosa davall l’església parroquial del Carme, es Cubells, però no sol veure’s escrit». 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Crec que cal relacionar aquest topònim amb els derivats del LUMBUS 
llatí ‘llom’. L’OnCat documenta prou bé l’existència de nombrosos topònims d’aquesta sèrie (cf. 
Llombai < LUMBARIUM, Llombars < LUMBARES o LUMBARIOS, o Llombo < LUMBUS), de manera 
que queda palès que l’àrab havia assimilat el mossarabisme lomb. En el cas eivissenc, ha de 
tractar-se, precisament, d’un mossarabisme, com evidencia el manteniment del grup –MB–, però 
fortament catalanitzat. La catalanització parcial d’aquest topònim es manifesta en la 
palatalització de la L- inicial > ll- i en la utilització del diminutiu –í. Llombí equival, doncs, a 
‘llomet, petit llom’, tal com palesa l’orografia del lloc. Tanmateix cal no descartar que es tracti 
d’un topònim format ja en època catalana, a partir del mossarabisme llombo, ja incorporat al 
català, amb el sufix diminutiu –í.  
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4.3.6 Petroell, puntes d’en  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Són dues puntes que constitueixen la part que més sobresurt, cap a 
ponent, de la mola des Castellar, a la costa de Corona.  
DOCUMENTACIÓ: És un topònim que no s’ha documentat mai, fins ara, i que ha estat recollit 
oralment (Ribes, 1995: 92).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Pel que fa a l’etimologia d’aquest topònim hi ha la possibilitat de 
relacionar-lo amb la impressionant massa pètria que baixa des Castellar fins a la mar, però també 
hi ha la possibilitat que es tracti d’un antropònim, no tan sols per la presència de l’article 
personal, sinó també perquè el 1621 està documentat un putx den Padruell (sic) (Macabich, 
1953: 5), que no devia ser gaire lluny de la talaia de Peralta i que deu ser el mateix que apareix el 
1702 en els Llibres d’Entreveniments (Marí, 1981: 61). Crec que Petroell i Pedroell han de tenir 
relació amb el llinatge Pedrosell,45 documentat a Eivissa el 1392 (íbid., 1985a: 9). Pedroell ha de 
ser el resultat de la caiguda de la –s– intervocàlica de Pedrosell (anàlogament a Iern < Isern), 
mentre que Petroell sembla una variant més arcaica, amb conservació de la –t– del grup llatí      
–TR–. L’etimologia d’aquest antropònim deu tenir relació amb altres veus, com els topònims 
catalans Pedruell, de Vilanova i la Geltrú, i Pedruells, de Belianes (DCVB II: 373, s. v. 
Pedruell), i les possessions mallorquines de nom Pedruixella (Corpus, 1986, IV: 1022). La 
Pedruixella mallorquina ja està documentada en el Llibre del Repartiment de Mallorca, del segle 
XIII, amb les grafies Rahal Peturxella, Rahal Petruzella i Rahal Petruxella (Còdex, 1984: 56, 
155, 281). Coromines creu haver sentit el topònim amb t i no amb d. I l’OnCat (I: 227-228, s. v. 
Pedruixella) considera probable que la forma amb t sigui la més fidel al mossàrab i que la variant 
amb d sigui deguda a la influència del català. I encara un detall important: recull la forma 
Petruyella, que Miquel Barceló atribueix a 1300, i que ja mostra un senyal inequívoc d’una 
incipient caiguda de la –s– intervocàlica, fenomen no general, però tanmateix habitual, en el 
dialecte eivissenc (Veny, 1999: 62). L’OnCat proposa per a Pedruixella un ètimon PETROSELLA 
(diminutiu femení de PETROSUS ‘pedregós’), que per influència mossàrab «va canviar la s en x, i 
la o en u». En el cas eivissenc, doncs, ens trobaríem amb un masculí d’evolució anàloga 
PETROSELLU > Petroell > Pedroell per una banda, i PETROSELLU > Pedrosell > Pedroell per 
l’altra. Dues evolucions que parteixen del mateix lloc i arriben al mateix resultat, però per vies 
diferents. 

 
4.3.7 Petrona, font  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: És una font situada a la part central de l’illa d’Eivissa, a l’actual vénda de 
Cas Savions de Santa Gertrudis de Fruitera. Es tracta d’una font molt antiga, excavada a la roca, 
amb una profunditat de més de dos metres. L’aigua sorgeix de l’interior de la roca i discorre per 
una canal excavada al sòl del fons de la font. En l’actualitat és una font difícil de localitzar, 
situada prop d’un gran pi ver, amagada entre mates, en terres de la finca anomenada antigament 
amb el mateix nom, can Font Petrona, i ara can Planes. Avui és més coneguda com font d’en 
Fontet Petrona o font d’en Vicent Fontet. Els veïns del lloc conten una curiosa llegenda 
d’encanteris que relaciona l’origen de la font amb l’incompliment d’un pacte entre el propietari i 
l’aiguader o saorí per part d’aquell. També parlen de suposats tresors amagats pels moros46 en la 
cavitat de la font que, naturalment, ningú no ha trobat mai. 
DOCUMENTACIÓ: Aquesta font apareix documentada per primera vegada el 1653, amb el nom de 
font Padrona de Beniformiga, i aquest mateix nom, font Padrona, apareix de nou el 1680 i el 
1746. El 1757 ja apareix documentada la variant font Patrona, i de nou uns anys més tard, el 
1769 (Marí, 1984:334-337). Val a dir que els Llibres d’Entreveniments també documenten el 
motiu familiar Patró a Beniformiga, el 1610 (íbid., 1981: 283).  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Sembla difícil establir cap relació semàntica entre la font i els 
substantius patró, padró o pedró, llevat que algun d’aquests fos un antropònim (i així i tot, 
l’origen de l’antropònim també podria ser toponímic). Ja que la font és excavada a la roca, 

                                                           
45 Curiosament, no he trobat cap rastre d’aquest llinatge fora d’Eivissa en cap dels reculls consultats: 
Almerich (1968), Moreu-Rey (1981), Moll (1982). 
46 Val a dir que la saviesa popular relaciona amb els «moros» tot allò que és més antic que la presència 
catalana a les Pitiüses, tant si es tracta de restes prehistòriques com si són hipogeus púnics o cisternes 
romanes. En aquest cas, la referència als «moros» pot ser un indici de l’antiguitat de la font. 
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sembla lògic relacionar el topònim amb el llatí PETRONA, d’on també ve el nom de lloc Perona, a 
la província castellana de Conca (Galmés, 1983: 154). El topònim degué ser catalanitzat 
fonèticament amb la sonorització de la –t– del grup procedent del llatí –TR–; potser el fet que 
existís a la mateixa rodalia el motiu familiar Patró (cal no descartar que l’antropònim ja procedís 
del topònim), interpretat ara com ‘home distingit i d’autoritat’, degué afavorir que la font 
Pedrona tornés a ser Petrona, però sempre escrita amb a en comptes de e, circumstància que ja 
diu a les clares que el topònim devia haver esdevingut opac molt de temps abans que aparegués 
en la documentació escrita. 

 
4.3.8 Sanvertesc  
 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Sanvertesc [∩σαΜϖ↔Ρ∪τ↔σκ] és el nom de la meitat sud de la platja 
des Codolar, al sud d’Eivissa, des del punt on desguassa les seves aigües el torrent de sa Font des 
Taronger fins al lloc anomenat pont de Baix, per on entra aigua als estanys de les salines. Per 
tant, és el tram de platja que separa les salines de la mar, una llengua de còdols i terra. A més, a 
la part central d’aquest tram de platja hi ha el pont d’Enmig o de Sanvertesc, un altre punt de 
circulació d’aigua entre la mar i els estanys. 
DOCUMENTACIÓ: És un topònim que només apareix documentat una vegada, en la Resumpta del 
pare Gaietà de Mallorca (1751: XXXI), on diu que «La playa del Codolar tiene dos millas de 
longitud. El Verteixch (puesto desta playa) es memorable por el desembarco que hizieron en el 
año 1578, veinte, y cinco Vaxeles Corsantes, que saquearon la marina, y cautivaron muchos de 
sus vezinos».  
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Deu tractar-se d’un mot relacionat amb els mossarabismes vertenc, 
alvertenc, alvertent i els diminutius alvertenquet i alvertentet, que sempre signifiquen 
‘naixement o deu d’aigua, manantial’, i que estudia Coromines (DECat IX: 204, s. v. vessar) i 
que són derivats de l’arrel de VERTERE. En el cas del Verteixc eivissenc, cal tenir en compte que 
antigament només hi havia un gran estany saliner a la part de ponent de les salines, l’Estany, que 
no sabem si tenia divisions internes. En aquest estany anaven a parar totes les aigües superficials 
del pla de ses Salines, fins al punt que els informes sobre la indústria salinera dels segles XVIII i 
XIX assenyalaven la necessitat de desviar aquestes aigües cap a la mar per tal de millorar la 
rendibilitat de les salines. Per altra banda, a les salines són freqüents les sorgències «d’aigua 
dolça» (és a dir, amb menys grau de concentració de sal que l’aigua dels estanys, cosa que en 
perjudica la producció), que cal vigilar i obstruir de seguida. Si Sanvertesc o el Verteixc antic és 
la zona més propera a la mar, que fa de separació entre la mar i un gran estany concentrador, és 
fàcil endevinar que hi devia haver nombroses filtracions o brolls d’aigua dolça. En aquest cas, 
gosaria proposar com a ètimon un adjectiu *VERTESCU ‘on abunden els brolls’. El pas Verteixc > 
Sanvertesc ja és més bo d’explicar. En el cas de la síl·laba inicial es degué produir una 
contaminació de la paraula invertir –cal tenir en compte que hi ha nombroses comportes per on 
l’aigua passa d’un estany a un altre i per on entra de la mar o hi torna–, amb posterior 
transformació de la i en e, per assimilació. Així tindríem un envertesc, que amb l’aglomeració de 
l’article salat produiria el topònim Senvertesc. Finalment, el Sen– inicial es transformaria en 
San– per analogia amb altres casos com el sandemà (< el + s’endemà). Pel que fa a la síl·laba 
final, l’evolució del topònim és contrària a la tendència general, en el dialecte eivissenc, a 
palatalitzar la –s–, però potser es pot explicar com un cas d’ultracorrecció. 

 
4.3.9 Tarba, can; Tarba, can Miquelet  

 
DESCRIPCIÓ DEL LLOC: Can Tarba és el nom d’una família de Sant Antoni de Portmany, de la 
vénda de sa Raval. Aquesta família posseeix l’hostal Tarba i procedeix de l’antiga rodalia de 
Tarbana, de Benirràs, quartó de Santa Eulària (Marí, 1990: 417). Igualment, a les véndes des Pi 
des Català i des Mal Pas, de Formentera, hi ha unes cases anomenades can Tarba o can Miquel 
Blai, i can Miquelet Tarba. En tots els casos es tracta de famílies amb el llinatge Torres, 
procedents, com l’anterior, de Tarbana (íbid., 1983: 432-434 i 456). 
DOCUMENTACIÓ: Els Llibres d’Entreveniments documenten, el 1543, la rodalia de Tarbana, que 
incloïa una casa antiquíssima; el 1662 i 1743, Tarbana, respectivament a Labritja i a la vénda de 
Benirràs; el 1778, Tarba i la font de Tarba; i el 1785, el pou de Tarbana, avui conegut com pou 
d’en Taronges (íbid., 1981: 57-73). Tot i que la rodalia de Tarbana no era gaire extensa, hi vivien 
diverses famílies. El 1830 encara figura als censos ca n’Andreu de Tarbana, però durant el segle 
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XIX la família Tarbana desapareix de Benirràs, tot i que descendents seus es traslladen a Sant 
Antoni i a Formentera (íbid., 1984: 215-217). Per la seqüència toponímica documentada, sembla 
que el nom originari era Tarbana, però que durant els segles XVIII i XIX s’escurçà i es convertí en 
Tarba. 
PROPOSTA ETIMOLÒGICA: Tot i que és un antropònim d’origen toponímic, Coromines no el recull 
a l’OnCat. Tanmateix sembla que cal relacionar-lo amb el topònim valencià Tàrbena (OnCat 
VII: 235-237, s. v. Tàrbena). Curiosament la documentació més antiga del poble valencià, del 
segle XIII, registra la grafia Tarbana, igual que l’eivissenca; i és el segle XIV, ja, quan apareix la 
grafia Tarbena, que després es consolida, amb l’accent. El gentilici tarbaní apareix en 
documents de l’inici del segle XV aplicat a moriscos valencians. Tàrbena fou i restà fortament 
morisca. Coromines creu que Tàrbena és nom preromà, i que no és de formació romànica ni 
aràbiga. Així, l’OnCat proposa un ètimon ibèric que conté l’element EBAN o TEBAN ‘penya, 
roca’, precedit d’un element prefixat. Coromines remarca que l’element –tarban– apareix en el 
material epigràfic d’Ibèria. Agosaradament, aventura un ètimon TARVO-(T)EBAN ‘la penya-toro’, 
‘el penyal formidable, colossal’. Des de TÁRV(O)EBAN, amb accentuació inicial, s’arribaria a 
Tàrbana, que és la forma que els documents antics donen a Tàrbena. Finalment, encara resulta 
curiós el que diu Coromines: «sospito que hi hagué un duplicat del nom de Tàrbena, que en boca 
dels moriscos sonaria Tarbåna, amb l’accent de l’ibèric TARBAN desplaçat a la síl·laba següent». 
A Eivissa, podria tractar-se d’un topònim paral·lel al Tàrbena valencià, però no hi ha cap gran 
penya a la rodalia de Tarbana, de manera que no deu ser un topònim de formació autòctona. El 
Tarbana eivissenc, que potser confirma la sospita de Coromines, pot ser, també, un topònim 
importat, potser el mateix segle XIII o fins i tot abans, per algun morisc valencià, que 
probablement procedia de Tarbåna, cosa que explicaria que a l’illa hagués arrelat la variant més 
antiga, amb a.  De fet, Eivissa sempre ha mantingut unes relacions molt estretes amb les terres 
peninsulars més properes, i, en època islàmica –com en altres èpoques anteriors o posteriors– 
l’emigració a través del mar, en tots dos sentits, no era quelcom rar o excepcional. 

 
5 Conclusions 
 

5.1 Un alt percentatge d’encerts 
 

Coromines visità les Pitiüses l’estiu del 1963, on va conèixer l’historiador i canonge arxiver Isidor 
Macabich, que li obrí les portes de l’Arxiu de la Pabordia d’Eivissa i li donà a conèixer la seva obra 
d’erudició. Coromines aprofità les obres de Macabich per a fer-ne un buidatge toponímic i, en una 
visita a l’arxiu, féu una còpia manuscrita de l’MD. A més, el canonge l’orientà en la cerca de bons 
informadors i dels llocs que havia de visitar. En aquest viatge també va fer amistat amb Marià 
Villangómez. D’aleshores són les seves propostes etimològiques sobre s’Espalmador i s’Espardell. 
L’amistat amb Macabich fou l’origen d’una interessant correspondència epistolar en què cadascun 
exposava els seus dubtes i les seves opinions –a vegades enfrontades–, o feia consultes a l’altre. Amb 
aquest bagatge d’informació, certament ric, però insuficient per a afrontar molts de problemes 
etimològics, el primer que sobta és la gran capacitat de Coromines per a esbrinar l’origen dels 
topònims, fins i tot quan la informació extralingüística de què disposava era minsa o nul·la. Del 
corpus de 64 topònims pitiüsos als quals Coromines atribueix un origen precatalà, n’hi ha 35 per als 
quals Coromines formula una proposta etimològica que considero molt probable que sigui encertada. 
Un alt percentatge d’encerts que encara sorprèn més si hom té en compte que d’alguns topònims 
pràcticament no té cap informació (Campanitx, Forada, es Jondal o Safragell). No debades Emili 
Casanova (2003: 114) afirma que «ens ha ofert l’etimologia definitiva de la major part dels topònims 
catalans, siga directament en l’OnCat, siga a través del DECat». 

 
5.2 Les causes dels dubtes, de les imprecisions i de les errades 
 
Val a dir que la resta dels topònims no han de tenir, necessàriament propostes etimològiques 
errònies. Com ja s’ha vist, hi ha casos de confusions clares i hi ha, també, casos oberts al debat 
científic. Però quan Coromines no arriba a una solució majoritàriament acceptada per la comunitat 
científica, o quan les propostes que fa tenen punts febles, això sol ser per alguna d’aquestes causes: 
a) Recollida defectuosa del topònim. És el cas, per exemple, de la cova de Sant Bal·lèro (sic), de sa 

Bastora (sic) o de cala Truia (sic). En el primer topònim, potser li va fallar l’oïda en la consonant 
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inicial, mentre que els altres dos els recollí de la cartografia militar que circulava els anys 60, 
plena d’aberracions gràfiques. 

b) Recollida incompleta o deficient de la informació referida al topònim. És el cas d’algunes 
transcripcions errònies de l’MD. Com que quan visità l’Arxiu de la Pabordia d’Eivissa no hi 
havia fotocopiadora a l’abast, es valgué d’una còpia manuscrita d’aquest document, que va fer 
ell mateix. Evidentment, el fet de no disposar de l’original dificultava que, en cas d’error en la 
còpia manuscrita, es comprovés quina era la grafia original de l’MD. Això pogué motivar errors 
com les lectures Ys de Morna o Abastili per yl de morna o alastili respectivament. És el cas, 
també, d’alguns topònims que apareixen documentats per diversos motius, sense que Coromines 
ho sàpiga: Xarracó (informació sobre l’aparició de la nova vénda, com a subdivisió d’una altra 
de major, Xarraca); s’Espalmador (documentació diversa sobre l’ús de l’illa com a drassana); sa 
Carrossa (informació sobre com era la vila medieval, que de fet impossibilita l’ètimon àrab); o el 
Ram o la punta de la Rama (documentació sobre el sistema de vigilància de la costa). Val a dir 
que Coromines considerava fonamental disposar de documentació antiga per a poder opinar amb 
seguretat (íbid., 2002: 220) 

c) Desconeixement del lloc estudiat. Aquest és un factor important per a una correcta interpretació 
dels topònims, especialment dels d’origen descriptiu. Tot i aquest desconeixement encerta en les 
etimologies d’Alcalà, s’Assut, Benirràs, Benisait o sa Sobalma, encara que amb petites 
imprecisions que a vegades desorienten (com en el PINNA RASA de Benirràs). En canvi, si 
Coromines hagués conegut bé llocs com Portinatx, Albarca, Beniferri, cala Salada, Canadella, 
na Xemena, la Xemena, Buscastell o ses Estaques, és ben probable que hagués elaborat altres 
propostes etimològiques o, com a mínim, que s’hagués qüestionat molt més les que fa. De fet, 
Coromines solia prendre notes d’informacions i comentaris sobre la geografia dels llocs que 
estudiava, i això només es pot fer amb absoluta garantia quan el toponomista coneix 
personalment el lloc (íbid.: 220) 

d) No identificació dels topònims antics. Gràcies als admirables treballs de Joan Marí Cardona, 
molts dels topònims de l’MD i d’altres dels segles XIII, XIV i XV, han pogut estar identificats. 
Aquesta identificació encara no s’havia fet en vida de Macabich i això explica que Coromines, 
en aquest terreny, jugui amb desavantatge: algunes errades com les de Xarraca, Comte, Corona, 
Perella o es Cap des Jueu, possiblement no s’haurien produït si Coromines hagués disposat 
d’aquesta important informació sobre les antigues alqueries i els límits dels quartons. 

e) Desconeixement d’alguns trets de la història, de la cultura popular i del dialecte de les Pitiüses, 
així com de la documentació eivissenca. Tot i l’ingent saber d’un savi com Coromines, el 
desconeixement al detall de la idiosincràsia d’Eivissa i Formentera explica que intenti desxifrar 
vedraner mitjançant un topònim de l’MD (quan és un gentilici, bé que un poc especial), o que 
trobi inacceptable un ètimon ‘vaca jove’ per a cala Vedella (quan ben prop hi ha cala Truja o 
cala Corral, per exemple), o que s’estranyi de la pronúncia de jueu (a Eivissa amb [Ε] oberta), o 
que cerqui ètimons àrabs per a una expressió eivissenca com mar loca, que evidentment inclou 
un castellanisme. I en el cas de Portinatx, per exemple, tota la documentació corrobora que es 
tracta d’un lloc de la costa, i per tant deu contenir l’element PORTU. 

f) Desconeixement d’algunes investigacions recents sobre etimologies pitiüses. Aquest 
desconeixement és prou generalitzat entre lingüistes. Em refereixo, sobretot, a l’important llibre 
del filòleg eivissenc Jaume Juan Castelló, sobre epigrafia romana d’Ebusus, publicat en la 
col·lecció dels Treballs d’Arqueologia del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, conegut 
per arqueòlegs i historiadors, però molt poc pels filòlegs, tot i que conté una interessantíssima 
introducció de sis pàgines sobre els noms de les illes en època romana, cabdals per a desfer 
malentesos i etimologies populars seculars. Ben segur que si el mestre Coromines hagués 
conegut aquest treball també l’hauria tingut en consideració i potser fins i tot hauria matisat o 
modificat les seves propostes sobre Eivissa i Pitiüses. Tanmateix, la necessitat vital del gran 
mestre d’acabar la seva obra li va fer decidir –llevat d’alguns casos concrets– no buidar les 
aportacions documentals aparegudes en els darrers 30 anys, fet que, segons Casanova (2003: 
101), «està en l’origen de les mancances de l’OnCat». 

 
En resum, l’obra de Coromines encara pot ser millor valorada si tenim en compte les limitacions –de 
tot tipus– de l’època en què recollia la informació amb què va fornir l’Onomasticon. I l’objectiu 
d’aquest treball no és, en cap moment, restar-li cap mèrit, ans al contrari, contribuir –gràcies a la 
nova informació que hi ha a l’abast i als avenços científics– a una millora i enriquiment del seu 
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valuosíssim contingut, i agrair-li que ens oferís la seva visió «a costa del seu prestigi, però per al bé 
del català, i per a més facilitat dels estudiosos posteriors» (íbid.: 101). 
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7  Annex fotogràfic 
 

 
 

 

A dalt, llistats d’alqueries del 
Memoriale Divisionis (c. 1235). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6  S’Assut 
A baix, s’Assut, a Sant Miquel 
de Balansat. La formació de 
pedra tur just sota la resclosa 
demostra l’antiguitat de la font i 
de l’assut. L’aigua d’aquesta 
font, torrent avall, movia 
diversos molins, ja el segle XIII. 
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4.1.9 Balàfia 
A dalt, poblat fortificat de Balàfia, a la parròquia de Sant Llorenç. 
 
 
4.1.10 Balansat 
A baix, nucli de Sant Miquel de Balansat, dominat pel puig de Missa, des d’on es veu tot el torrent 
i la vall de Balansat, fins al port del mateix nom. 
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4.1.17    Cotella 
La font de Cotella, molt prop 
del torrent del mateix nom, a la 
parròquia de Santa Gertrudis de 
Fruitera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.18     Sa Coverxa 
Està situada a la parròquia de Corona, 
just vora l’entrador de la cala d’en Baló, 
un lloc de difícil accés per terra. Aquesta 
balma era usada, ocasionalment, per 
pagesos i pescadors. 
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4.1.20    S’Espalmador 
Imatge de l’illa presa des de ponent. A la dreta hi ha la badia de s’Alga, on està documentat que s’hi 
havien espalmat embarcacions. L’illeta de la part inferior dreta de la fotografia és l’illa de Castaví. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.21    S’Espardell 
L’illa veïna de s’Espardell, ara en una imatge obtinguda des de llevant. 
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4.1.22    Forada 
A dalt, pou de Forada. Les dues 
piques que formen part del 
conjunt són els cups d’antics 
molins punicoromans. 
A baix, una imatge del torrent 
de Forada. Es pot observar que 
forma una secció quasi circular,  
pràcticament coberta per la 
vegetació, de tal manera que 
produeix la sensació que el 
torrent forada el pla. 
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4.1.32     Sobalma 
A dalt, les sobalmes de davall na 
Verda, a la badia de la cala 
d’Albarca. A baix, les sobalmes 
de na Mataret, a la mateixa cala. 
En tots dos casos la mar ha 
soscavat la part baixa de les 
roques. 
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4.1.33    Tagomago 
A dalt, el cap Roig, 
que constitueix la costa 
d’Eivissa més propera 
a Tagomago. El segle 
XIII, el rafal de 
Tagomago incloïa 
aquest promontori, de 
manera que la proposta 
etimològica de 
Coromines és plena de 
sentit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.35    Es Tur 
Lloc de pedra tur situat 
a la finca d’aquest 
nom, molt prop de la 
font des Tur. El torrent 
baixa des de s’Assut, 
recull les aigües de la 
font des Tur i més 
avall és conegut amb 
el nom de torrent de 
Balansat o des Port. 
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4.2.1.4     Corona 
Dues imatges del pòlie de Corona, preses des del sud (la de dalt) i des de llevant (la de baix). En totes 
dues es pot apreciar la forma quasi circular del pla. 
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4.2.1.8    Punta de la Rama 
Constitueix l’extrem sud del cap 
des Falcó, a Eivissa. Com es pot 
observar, n’hi ha prou amb pujar 
al primer llom per a poder vigilar 
la part sud de les salines i evitar 
als treballadors saliners la 
sorpresa de qualsevol 
desembarcament piràtic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.1    Cala Salada 
Si la cala ja té una situació que 
l’amaga de qualsevol observació 
des de la mar, el portitxol (en la 
fotografia, l’arenal que es veu al 
fons) és totalment invisible des de 
fora de la cala. 
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4.2.3.2    Puig de Beniferri 
A dalt, cim del puig, on es poden observar les roques calcàries que el cobreixen. A baix, detall d’una 
de les incrustacions ferruginoses que abunden a les roques. 
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4.2.3.3  Sa Bestorre 
En aquesta imatge pot observar-se la segona prominència de l’illa des Vedrà. 
 
4.2.3.4  Font de Canadella 
Font situada molt prop de Balàfia i del nucli rural de Sant Llorenç. 
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4.2.3.4    Font de Canadella 
Dues imatges del qanāt, o 
galeria de drenatge subterrània. 
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4.2.3.7   Portinatx 
A la part central de la fotografia es pot observar Portinatx i el conjunt de portets o fondejadors que hi ha a 
l’interior de la badia. 
 
4.2.3.10   Xarracó 
A baix, a la dreta de la imatge, la vénda i la punta de Xarracó, subdivisió de la vénda de Xarraca, que 
queda a l’esquerra, amb el puig de Xarraca, que domina la badia del mateix nom. 
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4.2.4.1    Buscastell 
Dues imatges fetes amb onze anys de diferència. La de dalt és de 1992, i la de baix de 2003. Ara la 
vegetació ja no deixa veure l’inici de la canalada del ramal més llarg del torrent de Buscastell. El puig 
que es veu a l’esquerra és el puig d’en Tur o d’Alcalà. 
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4.2.4.1      Buscastell 
A dalt, imatge del torrent de Buscastell, a la zona des Broll. El puig que es veu al fons és el puig d’en 
Tur o d’Alcalà. 
 
4.2.4.3    Formentera 
A baix, fotografia de la part nord de Formentera. Deixant de banda els promontoris del cap de 
Barbaria i de la Mola (que hi són), no s’ha prestat gaire atenció a la zona d’estanys, formada 
antigament no sols per l’estany Pudent (incomunicat amb la mar fins al segle XVIII) i l’estany des 
Peix, sinó també per nombroses basses que amb el temps s’aprofitarien com a salines. 
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4.2.4.7   Es Vedrà 
A dalt, la silueta des Vedranell, es Vedrà i sa Galera en una posta de sol. Al fons, a l’horitzó, es 
poden veure les costes del Montgó i dels caps de la Nau i de Sant Antoni, zona divisòria dels 
municipis de Dénia i Xàbia, constituïda per l’extrem NE de les Serralades Subbètiques. 
A baix, una imatge de l’extens territori que el segle XIII ja rebia el nom del Vedrà, que incloïa les 
parròquies actuals des Cubells, Sant Josep de sa Talaia i Sant Agustí des Vedrà, on es concentren els 
puigs més elevats de l’illa d’Eivissa. 
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4.2.4.9   Na Xemena 
Les penyes situades sota un 
luxós hotel i el petit racó que 
forma la costa just davall són 
coneguts amb el nom de na 
Xemena, a la costa de Sant 
Miquel de Balansat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 Sa Catumba 
En la imatge inferior, la punta i 
el petit racó de la costa de sa 
Foradada que són coneguts com 
sa Catumba (just davant la 
barca). 
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4.3.2 Sa Conillera 
En la fotografia superior, les platges 
i el freu de Comte, l’illa des Bosc i, 
al fons, sa Conillera. Tant a la costa 
de sa Conillera, més lluny, com a la 
de l’illa del Bosc, es poden veure bé 
els estrats característics de tot aquest 
tram de costa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5 Cap i punta des Llombí 
Aquest cap, que es veu en primer 
terme, és situat sota el nucli des 
Cubells i clou la cala del mateix 
nom per la part de llevant. 
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4.3.6 Puntes d’en Petroell 
Són les dues puntes que 
sobresurten de la mola des 
Castellar, a la part de llevant de 
ses Balandres, a la costa de 
Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.8     Sanvertesc 
És el tram de la platja des 
Còdols que separa les salines de 
la mar. En la imatge també es 
pot observar un dels sagnadors 
dels estanys, anomenat pont 
d’Enmig o de Sanvertesc. 
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4.3.7 Font Petrona 
Amagada entre mates, la font 
Petrona és excavada a la roca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.9      Tarba 
Antiga font de Tarbana, avui més 
coneguda amb el nom de font 
d’en Taronges, a la vénda de 
Benirràs. D’aquesta zona 
procedeixen els Tarba 
portmanyins i formenterers. 


