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Son tan nombrosos els noms de lloc compostos que comencen per Lluc, 
tant a Mallorca com a Menorca, que es té la impressió d'un element que, 
havent arribat a ésser viu en un estadi molt primitiu del llenguatge balear, 
es va usar per formar compostos. Convé separar aquest conjunt del nom 
del gran santuari de Lluc, car aquest no és un nom comú ni en el sentit his-
torie i nacional ni en l'aspecte lingüístic, perqué no forma compost; que 
aquest vengui del llatí LÜCUS no hi ha cap difïcultat i histôricament és molt 
racional; per tant en l'estudi deis compostos recusem la necessitat de teñir-
lo en compte: és cosa absolutament independent. En els compostos és molt 
menys versemblant que es pugui tractar del llatí lucus 'bosc sagrat'. Tanta 
supervivèneia d'un terme pagà a les Balears, ja desaparegut absolutament 
en romànic, seria incomprensible. 

Examinem dones, exclusivament, els compostos. Comencem per classifi-
car-los segons el segon membre: primer posarem els evidentment romànics; 
segon, els que semblen aràbics, i tercer els d'explicació més dubtosa. De 
Uucaferrat, Llucalcari, Llucmaçanes, Llucamar, Llucamet, Llucaquelba, Llu-
cassaldent i Llucalx, tractem més avall en articles especiáis. 

PRIMER: Llucmajor-. suposant provisionalment que lluc indiqui pobla-
do, la remarcable importancia de Llucmajor dins Mallorca justifica el que 
l'analitzem com major; no obsta el fet que primer se citi com una alque-
ría; s'ha d'entendre que major no cal que signifiqui el més gran, sino que 
pot tenir el valor «que no és petit, bastant gran, grandet»; en tôt cas l'ori-
gen del segon membre és romànic. 

Essent Lluc- genèric per 'poblado', els moros mallorquins, sentint Ma-
yor, com el nom o designado propia de la vila de Llucmajor, en formaven 
sens dubte un gentilici arable mayorî: d'aqui un nom de moros mallorquins 
que s'establien en altres parts de 1 'illa: un Rahal Almayorî ('rafal del Lluc-
majerer') figura en el Rep. entre els dependents d'Inca (Ouadrado, 12; i 
BDLC, xiv, 146); no pas sinônim de 'mallorqui' com li suggeriren a Qua-
drado ( C o n q 4 5 4 ) . 

Llucaferrât: «pou aferrat, lloc de pou immédiat a la poblado». 
Llucmaçanes {vid. Corpus Top. Men. de MASCARÓ) 
Lluchjriara. rafal ( R . ROSSELLÓ VAQUER, Hist, de St. ilorenç des Car-

dassar, p. 117), en document de! 1295; rafal situât a la costa marítima de 
Son Garrió del mateix St. Lîorenç des Cardassar. La sola estructura del mot, 
amb la seva fr-, ja descarta un origen aràbic, -ara té també aspecte ben ro-
mànic (per a -ara, variant mossàrab del sufix -ARIA, veg, CORO MINES, En-
treDL i, 101, i LleuresC, 203, n. 8). 

SEGON: Llucassaldent {vid. Corpus de Top. de Menorca, de MASCARÓ 
i infra, s. v.). 




