
AUMALLUTX 

AUMALLUTX (Escorca, Mail. 4, g-10) 
Velia alqueria i vali, el nom de la quai ja figura en la forma Alme-

rug en la Crònica de Jaume I (p. 92, etc.), Almaluig en el Marsili (ed. 
Quadrado, p. 112), Aumellutx en Despuig; «predio de Almaluig» a. 1455 
i 1511 (QUADRADO, For. y Ci., 256, 41, 46). L'etimologia ha estât ja acla-
rida per Coromines, DECat, i, 495b (cf. Fornalutx). 

cAl{a)m al-lugg, 'l'edifici que domina el Riberal-, Del mateix mot àrab 
cal{a)m 'edifici elevai', 'ruïnes', 'fita' deu venir el nom de s'Auma d'Artà 
(21, e-9), possessió dividida en très, que Despuig designa com Aima Nou, 
A. Vey i un altre Alma Nou, i Mascaró Sauma Nou, Sauma Veli i Saume-
ta, i AMAlcover S'Aume (BDLC, n, 248). Ës insostenible l'etimologia que 
li suposen eli mateix (BDLC, xiv, 149) i que Asin atribueix a un Aima 
d'Albacete (Contr.), àr. al-mâ' 'l'aigua' que de cap manera no hauria pogut 
tenir l'accent a la primera sillaba. També es troba un Alma del terme de 
Tortosa en un document de 1340 (BABL, xi, 396) 

AUXELLA (Selva, Mail. 10, c-6) 
Despuig (mapa 1784) escriu Urxella. Les aparences son .mossàrabs i, a 

primer cop d'ull, un pensaría en AVICELLA 'ocella', perô des del punt de 
vista semàntic no s'hi veuria explicado natural; per tant seria preferible par-
tir de la forma de Despuig, i aixô ens podría donar una etimología raona-
ble: HORTICELLA 'horta petita', passant per Ortxella; si dones no és el nom 
de la planta tintôria orxella, nom que precisament és d'origen mossàrab 
{vid. DCEC, article Urchella); és ciar que aixô últim dona un sentit menys-
natural. Compareu amb Ujijar; famosa poblado a les Alpujarras, que prové 
de HORTUM SACRUM (COROMINES, Tópica Hespérica), i dins Mallorca ma-
teix, Horta i Hortella (amb les subdivisions Horteta i Hortî), possessions, 
de Sant Joan de Sineu. Ortella, ja en un document de 1511 (QUADRADO, 
Forenses y Ciudadanos, 246). també en el Mapa Despuig; en fi, cf. Hor-
talutx™ 
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