
TREURÉ 

TREPUCÓ (Mao, Men. 12, e-6) 

Antoni Ramis33 el documenta en el segle xiv amb el nom de Trepoco. 
Joan Ramis34 cita Trepucó de Olivas i T. de Sintes. 

Tenint en compte que forma un turonet en el qual hi ha el talaiot més 
gros de Pilla, i on n'hi havia un total de vuit35 és probable que el seu nom 
es refereixi a aquest relleu del terreny; però, donada la poca elevació d'a-
questa altura es podria conjecturar que sigui alteració de tor-pocó, diminutiu 
o intensiu de poc, en el sentit de petit, que, com és sabut, va esser corrent 
en català a tota l'Edat Mitjana: un home poc, per un home baix; una casa 
poca, un portai poc, un pujol poc, etc. 

Davant una labial, la r es trasllada en moltes formes vulgars, com drumi 
per durmi, tropegar, del llati vulgär INTERPEDIARE, drubi, per obrir en 
molts parlars del Pirineu, etc, 

Tropucó canviat en Trepucó per dissimilació. Aixi, Trepucó seria 'tu-
ronet baix'. 

TREURÉ (Algaida, Mall. 27, i-6) 

No tenim dades antigües del nom d'aquesta possessio. Coromines va 
sentir Trêuré i hom diu que va ésser separada de la possessio s'Estacar; de 
tota manera el nom té aspecte antic i cridem l'atenció sobre la forma Tre-
sor er que Ii dona el Mapa Despuig; aquí ens trobem amb una paraula co-
neguda i no hi ha cap dificultat per creure que Treuré resulti d'una evolu-
ció fonética de Tresor er: la caiguda d'una e intervocálica, a Mallorca, abans 
de l'accent és un fet repetidíssim. En principi podem admetre, dones, que 
hi ha alguna relació amb trésor, pero el detall de l'explicació semántica re-
sulta incert, opinable. És sabut que hi ha moltes liegendes de recerca de 
trésors entorn del puig de Randa, i Treuré es troba al peu d'aquest puig. 
Pero la formació del dérivât tresorer, i l'explicació de com aquest dérivât 
s'ha aplicat a una possessio, no son clares. Podríem imaginar: 

A) Que es tractas d'un personatge que tingués el càrrec de tresorer; 
i, en una forma o altra, hagués donat nom a la possessio; seria de data 
moderna, i la proximitat material del nom amb eis trésors de Randa fóra 
llavors accidentai; en aquest cas la caiguda de la s és menys fàcil que si fos 
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