
p 

PADRINES, Son Vails de (Felanitx, Mall. 36, c-5) 

No figura en el Mapa Despuig, que només posa Son Vails i Son Vails 
Veil. El senyor Gabriel Obrador Vails de Padrines, de Felanitx, digue a 
Mascaró que, per distingir la rama del seu cognom, Vails, de les altres, hi 
afegien «de Padrines», que en aquell moment suposava que era un nom geo-
grafie d'origen, com no és rar trobar a Mallorca. Son Valls ocupa una gran 
extensió de terreny al NO. del terme, confrontant amb Porreres, i totes 
les possessions i llogarets formats després de la seva parceHació porten noms 
ben modems: Can Mola, Can Coves, sa Pietà Nova, etc. Això ens fa sos-
pitar si el nom anterior al de Son Valls seria el de Padrines. El pagès que 
vivia just devora l'església velia de Son Valls digué a Coromines, sense va-
cillar gens, que el nom d'aquella església era Església de Son Valls de Pa-
drines, nom avui abreujat en s'Església Velia. 

De tota manera, Rosselló Vaquer ja documenta el terme de Padrina 
l'any 1239, el carni de Padrina l'a. 1262, «alq. de Pere Padrina» el 1286 
i «alq. Padrina» el 1281 (Cronico Felanitxer, 1984, 13, 27, 60; Hist, de 
Man. i, 132); el plural pot ser secundari, originai pel fraccionament o par-
ceHació: com a Menorca les alq. Alcaidús, Torello, sa Canessia, Llumena, 
Llucassaldent, etc., han passat a esser Alcaidussos, -lions, -ssies, -enes, -dents, 
etcétera. 

No estem del tot segurs que sigui Pedrines amb e o Padrines amb a. 
Car la a átona i la e ja eren homòfones a l'Edat Mitjana. Hi ha cinc possi-
bilitats lingüístiques: 

a) L'àrab: però està exclòs per la p. 
b) No deu ser el nom de parentiu espiritual perqué no porta article. 
c) < pradines, de prati Coromines creu recordar que en el nord del 

Principat hi ha un nom de masia o llogaret Padrines, si bé del que està se-
gur, només és que hi ha el poblé de Padrinas, que és un deis més importants 
de la vali de Lavansa en el Baix Urgellet, a l'esquerra del Segre, el qual 




