
S E N C E L L E S 

no-aràbiga, hagués donat lloc a un adjectiu, cain zahuriya, zaurîya, 'font de 
saurins', i amb trasllat d'accent, ja en àrab mayurki, *zâuria\ suposició com-
plicada i massa hipotética i aventurada. 

5) La que ho és menys és que F O N S SABÍJLÍ 'font de grava, font sor-
renca' hi hagi donat font saure amb -L- > -r-, per la pronuncia morisca. 

SELVA (Mall. 10, c-5) 

Nom de la vila que apareix, en l'antiga documentació, en la forma Sèi-
var o Sèlver: sense cap dubte, independent del 11. S I L V A 'bosc', i evident-
ment mot pre-romà, d'una forma S Ì L Ù A R , que és l'etimològica de SÓLLER, 
altre cabdal nom pre-romà; està ben establit que el llenguatge mossàrab 
pronunciava / (i no pas i) com a resultai del nexe originari LI. Altrament 
ens podem limitar a remetre a les notes de Coromines, EntreDL i, 47, i u , 
93, n. 23 bis. 

Hi degué haver un antic homònim mallorqui del pre-romà SÈLVER, 
S I L U A R , car Lliteras documenta una «alqueria Silbar» en el segle X I I I en 
terme de St. LI. des Cardassar) (Artà en el segle XIII, 56) poble que està 
uns 50 km lluny de Selva. Sobre el nom proto-europeu de l'argent en què 
es funda Coromines (afi del base zilhar, germ, sii ber, esl. sirbro, cai tenir 
en compte ara la presència de silabur 'argent' en el plom celtibèric de Bo-
torrita, i les altres dades que ultimament hi han afegit Horst Schmidt i Mit-
xelena (Fon. Hist. Vca.2, p. 549). Quant a les dues viles mallorquines posa 
de relleu Coromines una interessant coincidència reveladora de l'existència 
en totes dues de grans espais subterranis (antigues mines abandonades?): 
per una nota del BSAL (c. 1898) consta que en el segle xv in i abans es 
portaven a Palma cada any sis mil quintars dels «pous de gel» de Selva i 
Seller. 

SENCELLES (nom d'un municipi i d'una vila, Mail. 18, f-11) 

A la documentació histórica surt Sencellis i Sancelles,27 l'any 1239; S en-
celles i Senceres l'any 1249 i 1275;28 Senceyles l'any 1284;29 Senceiles 
l'any 1329;30 Senceylles l'any 1348.31 
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