
MANACOR 

Sobretot pel que fa a aquests paraHelismes, car l'etimologia de Forment or 
i de Termenor és enterament diferent; i com s'estableix en els nostres ar-
ticles corresponents, de cap manera no contenen un genitiu plural. 

Posteriorment Ramon Rosselló Vaquer i Jaume Bover Pujol, 1 0 i el ma-
teix Ramon Rosselló Vaquer i Rafel Ferrer Massanet1 1 donen a conèixer 
un document de 1236, en el quai figura el nom â'Abenimonacal; i en un 
altre el de Rabal Mobarga Monahaly en les transcripciones deis agrimensors 
de 1232, publicades ja per Dameto i Mut (1841), Hist. Gral. del R. de Ma-
llorca il, 1008, es llegeix Mobariga Monahal (mobariga participi aràbic de 
brk 'beneir'). 

Mascaró té el convenciment que si Rosselló-Bover-Ferrer haguessin po-
gut collocar a la calaixera de mossèn Alcover les paperetes amb aquests dos 
topònims citats, l'opinio del mossèn hauria estât una altra. Així i tot, mos-
sèn Alcover no rebutja de pia la perspicaç opinió de Francese de B. Moli 
i és probable que a l'hora de donar el seu parer es deixà influir per l'opinio 
del seu assessor literat marroquí, Mohamed Medina, el quai encara que 
coneixia bé la seva llengua àrab, no era un lingüista, almenys de la talla 
de Moli. Mossèn Alcover proposa per a Manacor una etimologia Ma-nakor 
'aigua argentina, molt clara', que Molí 1 2 no accepta, suggerint que «valdría 
la pena estudiar la possible relació de Manacor amb Manaccore, nom d'una 
vila de la Itàlia meridional». Més que aquest, per ventura dut allá pels ca-
talans, potser no fóra prudent oblidar el més important Macomer de Sar-
denya, per més que el report fonètic entre els dos ja es fa ben problemàtic. 

Recentment, Joan Coromines ha redactat la cédula Manacor, així: 
«En el nom de l'alqueria Abenimonacal que figura en un document de 

1236, en el districte de Montuheri,13 la -i- ens fa nosa per interpretar-ho 
com a nom de persona en Aben-, i la A- ens destorba per entendre-ho com 
Beni-; en fi, tot l'aspecte de monacal ens aparta de l'àrab. Potser PINNA MO-
NACHALIS 'penya deis monjos o de Termita', nom mossàrab amb conserva-
ció de la c sorda entre vocals; grafia ultracorrecta Aben- en lloc de Ben-, Ara 
bé, Manacor ja correspon a un altre districte, però tot plegat ens fa pensar 
de nou en l'etimologia mossàrab VILLA MONACHORUM 'alquería deis mon-
jos'. 
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