
ALMALLIA 

ttobava en el Rep., entre els del terme de Ciutat repartits entre senyors i 
universitats. Però aquests mots només signifiquen 'rafal ponenti d'Amava' : 
no sabem si Amaya és nom d'una persona o d'un lloc, i no hi ha cap base 
per creure que es relacioni això, com eli creu, amb un mot amai dialectal 
del base de Biscaia, que no significa, contra el que eli afirma, 'cap d'alia', 
sino «fin, eternidad» (sentii cronologie, no pas locatiu). Altrament és ben 
incert, ja es veia, que això tingui res a veure amb el nom manacori ni amb 
els de Menorca. 

ALMUD AIN A, s' (Ciutadella, 2, g-3) 

Nom de dues alqueries, una del terme de Ciutadella i l'altra en el d'Ala-
ró (7, g-6). A la culàrsega del port de Ciutadella també trobam aquest nom. 
Documentais amb la mateixa forma del nom, l'alqueria, el 1474, per A. Ra-
mis (Noticias, 1829, iv, 61); i l'any 1495 «alq. Almudaina» d'Alaior; i 
els Molins de l'Alm. el 1290 per Rosselló Vaquer (Medieval, p. 23); i a 
la possessio de Tirant Nou (es Mercadal), trobam el nom Almudaina donat 
a uns terrenys prop del port de Fornells. A Mallorca, a banda el principal 
palau reial de l'Almudaina, a Palma, encara surt a d'altres indrets: una 
porta d'Andratx, en un d'Artà (on diuen que s'usa com a nom antic d'a-
questa vila, fins al segle xiv), etc. 

Aràbic mudâyyina 'petita ciutat', 'ciutadella'. 

ALPARA (Ciutadella, 5, e-12) 

Alpara o Alpare56 és evidentment el mateix nom que el del Puig d'Al-
para (Sant Llorenç des Cardassar - Artà, Mallorca). En el Rep. trobam «alq. 
Alpara» en el terme d'Artà (f° 12r°, Busquets 731). 

Poden ser variants mossàrabs del nom de poblado murciana Alpera. En 
el Rep. l'alq. Alpara en el terme d'Artà (Busquets, BSAL, 1953, 731). En 
el terme de Borriana hi ha una partida la Pedregala segurament de *Pe-
dregara = Pedreguera per dissimilaci. Hi ha qui pensa (i el mateix Coro-
mines no ho descarta) que el nom à'es Llombards, poblé mallorqui, no-
més en aparença vingui de llombard 'italià', sortint en realitat d'un mossa-
rabisme com els valencians Llombai (dos homònims) de Lombair (LUMBA-
RIUM), notant que una alqueria Lombar existia en el terme de Calp segons 
doc. de 1251 (SSivera). En fi, cf. Coromines, E. T. C., n, 155, 3-11. És 

56. En El Pariatge de I'any 1301, ve registrai al pare. Vid. Florenci SASTRE PORTE-
LLA, El Pariat ge de Menorca de 1301, p. 150. 




