
MENUT 

menys documentar-hi un NP adéquat (només un Mellâl, Gouv. Gen. Alg., 
278, sense explicado en àrab i hauria donat -el no pas -ar). Dificilment es 
relacionara amb el nom de la vella vila de Maldà a Segarra; s'hi oposen no 
sols Bini- sino també la forma antiga del nom segarrenc Amaldà, probable-
ment provinent d'un *AMALIZA O AMALITAN-, potser germànic. 

MENDIA (Manacor, Mail. 29, g-11) 

Nom de dues alqueries: Mendia Veli i M. Nou, i d'una cala (37, b-10). 
El Mapa Despuig la registra Mendiga, i Die Balearen, de l'Arxiduc 

d'Àustria, també. 
Recordem haver vist el nom d'aquesta possessió en documents antics i 

grafiat d'una manera diferent a la moderna. 
L'any 144726 ho trobam escrit Mandia. Però no perdem de vista que 

a causa de la pronuncia palatal de la g mallorquína, estant entre i i a, és 
facilíssim el pas de -iga a -ia. 

Afirmem que no és sostenible cap relació amb el base Mendi, no sola-
ment per les raons obvies, sino per altres, encara, que no és necessari de-
tallar. En canvi, hem de cridar l'atenció sobre la forma antiga Mendiga que 
augmenta la versemblança de veure-hi un nom mossàrab. ¿Es tractaria, 
dones, del llatí MENDÏCUS, O dérivât, MENDÏCA? NO es veu ciar en quin sen-
tit, però tampoc s'hi oposa obstacle considerable ('Hoc de captaires'?, o 
'terra d'escàs rendiment'?). L'estructura no desdiria d'un origen aràbic però 
l'unie mot que s'hi acosta, mintlq (Belot 838) o mintiqî (Boqtor) «très di-
sert, dialecticien» (cf. un adj. muntiq RMa., s. v. pronuntiare, 540) no es 
presta pel significai (car no consta usât com a NP a Algèria, ni a Arabia ni 
enlloc), i hauria donat -ec estant la ì entre emfàtiques, no pas -i(g)a. Hi ha 
un nom de persona Mendt a Algèria {Gouv. Gen. Alg., 280) d'arrel no gens 
clara (no confirmât per Hess), i amb variant mefandì (262, pron. mandi) 
que deu ser l'originària (havent-hi arrel cnd) però llavors no es justificaría 
ni la -g- ni la e del nom mallorquí. 

MENUT (Escorca, Mall. 5, d-5) 

Grafia sens dubte millor que Manut, que també ha tingut curs. Ës una 
important i antiga possessio dalt de les muntanyes de Lluc, entre el mones-

26. Ramon ROSSELLÔ VAQUER, Histöria de Manacor segle XV (Palma 1978), p. 120. 




