
SÍLLER 

SÍLLER (Pollença, Mail. 2, 8-d) 

Nom d'una antiga alquería situada prop del port, entre les possessions 
de Bóquer i de Gotmar. 

Probablement un deis diversos noms pre-romans en -er (Cúber, Míner, 
Búger, Bóquer, Sóller, Sèlver, etc.). 

SINEU (Mail. 19, g-8) 

Remetem a l'estudi que té escrit Miquel Dol? sobre els noms mallor-
quins d'origen pre-romà ver o suposat, i a l'escepticisme demostrat per Co-
romines (E. T. C. i, 228, 247), molt més gran envers l'etimologia prero-
mànica que contra un origen personal germànic; troba eli que Cinium no 
és gaire més que un fantasma impalpable i no localitzat; mentre que Sixneu 
és el nom comprovai de Sineu en el Rep., i SISENAND, ètimon del nom del 
poble Senan de la Conca de Barberà, consta abundantment com a nom de 
persona gòtic: després del rei got del segle VII, ja contret en Sisnand figura 
com a nom d'un dignatari del Concili d'Oviedo de 876, de dos a la Historia 
Compostellana, i d'altres dos en inscripcions hispàniques cristianes de 893 
i 9 8 0 ; SISALD, també nom gòtic (Concili de Toledo de 6 3 3 ) , i d'un bisbe 
d'Empuries a. 688, i consta sovint com a nom de francs des del segle vi 
(FÒRSTEMANN, Altdeutsches Namenbuch, col. 1 3 4 6 i 1 3 4 7 ) . 

Si hi hagués hagut CINIUM (endemés sembla que la lligó més probable 
és Guiutn), a Mallorca hauria hagut de donar *Xiny (o potser ^Xeny), se-
gons la fonètica mossàrab. Mentre que aquell nom germànic havia de can-
viar la A en é en passar a través de l'àrab, i el resultai previsible seria Six-
néu i després Sinéu, si partim d'un *SISNALD, resultat d'una combinació d'a-
quells dos noms de persona, o d'una simple dissimilació de SISNAND; cf. AR-
NALD > cat. Arnau, GUNDEBALD > Gombau, Aribau, Marcovau, Adrau, Ga-
langau, etc. Per a altres noms mallorquins d'origen personal germànic, ve-
geu a Estellencs, i als que apiego s. v. Ariani. 

SOLANDA (Sant Joan, MaU. 28, d-3) 

En el Llibre del Rep. (f. 9v), Busquets, 121, registra Alquería Solanda. 
El Mapa Despuig igual. 

Solanda es troba a un quilómetre al SSO de Termita de Consolado i a 
un i mig de la vila de Sant Joan de Sineu. 




