-PORREX

gades'? En definitiva, però, podem suposar que, en una forma pluralitzada,
de *Porrois, la impossibilitat del diftong ói o ut en fonètica aràbiga en vagi
fer porràis, que naturalment donava Porreix. Vegeu el que hem dit s. v.
Montarne.
En relació a PODIUM RUBEUM volem fer notar que el llogaret de Pòrtol,
a uns tres quilòmetres de la vila de Santa Maria del Carni, està sobre una
elevació del terreny, que des de la citada vila de Santa Maria, dona la impressió d'una vertadera muntanya. El terreny de tot aquest vessant és de
terra vermella, la clàssica argila utilitzada pels ollers del mateix Pòrtol, i
del vei llogaret de sa Cabaneta, per fer ribells, gerres, còssils, etc., tan apreciats i coneguts dins tota Mallorca; go que explicaria l'origen de Beniporroyof-rreix, si era cap a Pòrtol.
En fi, doncs, i tot sospesat, Coromines ho troba convincent.

PORTALS

(Calvià, Mall. 32, h-3)

Mossèn A. Pons i Pastor («Mostassaf», 296) transcriu un document de
l'any 1419, del Governador de Mallorca i Conseller del Senyor Rei (Arxiu
Historie de Mallorca, «Pregons», 1405-1419, f. 189), on consta que ningú
«no presumesca tallar o fer tallar pedra de la pedrera de PORT ALT, la quai
es del monestir de madona sancta Maria del Carme de Malorques».
També Rosselló Vaquer («Calvià xin-xvi», 75 i 81) any 1442 transcriu
un altre document (Arxiu Historie de Mallorca, «Extraordinaris Universität», 1441-1442, ff. 83-85) on «los honorables en Francesch Roig e Galceran Thomas ciutadans de Mallorca, jutges elets e députais per los honorables jurais de la Universität e Regne de Mallorca» autoritzen a «los honrats
mestre Guillem Sagrera e Jacme Mates picapedre(r)s» perqué puguin treure pedra de les pedreres de Raffalbeyt (veg. RAFAUBETX). En aquesta alquería de Raffalbeyt están també «les pedreres del PORT ALT» que citen
expressament, autoritzant a Pere Noguera a treure'n pedra.
De Port Alt ha passat a ser Portais. Ës ben sabut que en la formació
de lis s'emmudeix la t.

PORTINATX,
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