
Nou nbtules sobre toponímia de Mayürqa 
i de Mallorca 

per Miquel Bavcelú 

1. Qatin > Cati o prat de Cati (avui, prat de Sant Jordi) 

El primer esment d'aquest topbnim que jo conec apareix a la nisba d'Abü 
Tammiim GPlib b. 'Abd Allgh b. Abi al-Hasan al-Qaisi al-Qatinil (393-466 dH.), 
filbleg i poeta, natural de Qattn, que visqué a Dinya, assidu de la cort d'al-Mu- 
j&id. 

En fa esment també el Liber Maiolichinus (poc després del 1115 d.C.).2 La 
referhcia, en el seu conjunt, és quelcom confusa, perb el topbnim de Qaon re- 
sulta inquesti~nable.~ Apareix també al text hrab del Llibre del Repartiment en 
la forma Q ~ f i n . ~  I la traducció llatina dels volts del 1267 en diu <(terra de Ca- 

Igualment, figura a la versió catalana del mateix text! 
Qatin és un participi actiu d'un verb derivat de I'arrel q.t.n, que significa 

<(habitar)>; vol dir, doncs, <(lloc habitat)>, <tassentament~.~ 

1. IBN AL-ABBXR, Kitüb al-takmila li kitüb al-Sila, editat per F. CODERA (Madrid 1887-1890), 
p. 698, núm. 1956; i IBN BASHKUW~L, Kitüb al-Sila ta'rikh al-a'immat al-Andalus, editat per 
F.  CODERA (Madrid 1892), p. 449, núm. 977. 

2. Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, editat per C. CALISSE (Roma 1904), 
v. 1617. Juntament amb uns altres dos topbnims, <(Ramorau i ctForenna,, que semblen formar 
part de Qatin. Vegeu les puntualitzacions de J. VIDAL I ALCOVER, El Llibre de Mallorca (Liber 
Maiolichinus o Maiorichinus). Introducció a lJedició del poema llatí i la seva traducció catalana, 
dins FUNDACI~ TAUME I ,  Mallorca. La primera conquesta catalana (Barcelona 1979), ps. 44, 64, 
65, 69. 

3. El plural <(catini, del poema és exigencia de la concordan~a; suposa, perb, una forma 
catinus. 

4. El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallovca. Texto árabe, editat i tradu'it per 
J. BUSQUETS a ctHomenaje a J. M. Millás Vallicrosa)> (Barcelona 1954), foli 32, p. 253. 

5. OP. cit., p. 288. 
6. Publicada per M. MORAGUES i J. M. BOVER al volum 11 de la Historia general del reino 

de Mallorca (escrita per J .  Dameto, V. Mut i G. Alemany), 11 (Palma 1841), p. 997. 
7. R. DOZY, Supplément aux dictionaires arabes, 11 (Brill-Leiden 19673), p. 377. 

Els Marges, 18/19. 1980 39 



2. al-wzd? > luid 

El tophnim luid(is) figura al Liber Maiolichinu~.~ Es tracta d'una forma wüdj, 
amb l'article incorporat (al/el) i on la vocalització ui- per w5- és fAcilment expli- 
cable per imila. És prou documentada en els parlars hrabs andalusins? Molt pro- 
bablement es pot identificar amb al-widi aquadolj del text Arab del Llibre del 
Repartiment1° i que sembla coincidir amb l'actual torrent Gros.ll 

3. al-awrzd (sing. wird) > aloreet, a l u ~ r e t ' ~  

Significa <(abeuradors>>. La forma figura com a nom d'un torrent, de l'<(áygo 
Dolchi>>,13 que baixa cap a Ciutat, entre I'aigua de Canet i el camí de Shulyar.14 
Es tracta, evidentment, d'un altre nom per al riu que el poeta pish ha anomenat 
sendament  luid. 

J. M. Quadrado proposava com a &tim un improbable h¿inat al-'arEsd, <<ctaver- 
nan o <(hostal de la Fa poc temps jo vaig suggerir qanat al-'arEsasa,16 es- 
sent el ganut una tecnica de carhcter miner per a captar les aigües de bosses 
subterrdnies mitjangant galeries de drenatge.17 Aquesta tecnologia va ser molt 
aviat introdu'ida a al-Andalus i molt probablement pels iamanites. El iamanita 
'Amir va construir l'any 136 una fortalesa en un hort que tenia a l'est de Qur- 
tuba, la qual va anomenar Qanat-'Amir.18 Que jo &piga, és la notícia més antiga 
que es conserva sobre qanat(s). Hi  ha també un report sobre la construcció d'un 

8. Qui torrens Luidis solet in regione vocare (edició de C. CALISSE, V. 1623). 
9. E. TERÉS, La UOZ árabe ctaLwüdia reflejada en documentos latinos y romances, a <(Al- 

Andalus,, XLII (1977), ps. 25,59, especialment les ps. 51,53. 
10. Edició i traducció de J. Busquets, foli 31u, p. 254. El Liber Maiolichinus qualifica d'ai- 

gua dolga el torrent que anomena luid. Naturalment, no es pot precisar si l'autor del poema 
tracta de recollir el nom sencer o si és tan sols una Wvia coincidtncia. 

11. La identificació fou proposada ja per M. ALCOVER a El Islam a Mallorca (Palma 1930), 
ps. 76 i 77, sense tenir en compte el topbnim del text Brab del Repartiment. 

12. P. DE BOFARULL, Repartimierztos de 10s reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña (Barce- 
lona -Beuaterra- 1975, edició anasthtica), p. 59 (alurret); M. MORAGUES i J. M. BOVER, His- 
toria general del reino de Mallorca, 11, p. 973 (aloreet), p. 981 (Alurret); BOFARULL porta tam- 
bé una variant bbviament errbnia, Alorcet (p. 43), perb especificant de aqua dolchi. 

13. No hi ha dubte sobre I'alternanga en els textos entre els derivats d'aquadolj i al-awrüd. 
Es el mateix curs d'aigua. 

14. P. DE BOFARULL, Repartimientos ..., p. 43. 
15. Historia de la conquista de Mallorca (Palma 1850), p. 435. Els primers esments del to- 

pbnim són indecisos entre Canarosa i Canarrosa (P. DE BOFARULL, Repartimientos de 10s reinos 
de Mallorca, ps. 131, 133). 

16. Sobre la divisió administrativa de Mayürqa, a ctBolletí de la Societat Arqueolbgica Lul- 
liana),, xxxv (1978), ps. 240, 241. 

17. H. GOBLOT, Les ganuts. Une technique d'acquisition de l'eau, París-Le Hague 1979, - -7 p. L I .  

18. Akhbar Majmü'a, editada i tradu'ida per E. LAFUENTE (Madrid 1867), ps. 63 i 68, res- 
pectivament. 
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qanat a Qal'at- al-Hansh (Alanje, al sud de Merida), l'any 260?9 La difusió, doncs, 
de la tecnica comenga prhcticament amb la conquestaFO El fet, poc remarcat fins 
ara, fa més plausible encara la hipbtesi de Jacquelinne Pirenne que fou 'Isim al- 
Khawlini, iamanita, qui va organitzar i construir els complexos hidrhulics de l'illa, 
o almenys els seus rudimentsF1 

El qanat que dona nom al juz' devia ser el que després va ser conegut com la 
síquia de C0anegra.2~ Només, perb, una exploració sobre el terreny podria verifi- 
car-ho. L'altra part del topbnim, al-'arcsa, presenta més dificultats de comprensió. 
Significa, en efecte, <(núvia>); perb hom no sap ben bé com el qanat arriba a adop- 
tar aquest nom per a arribar a constituir-se en topbnim de tot un juz'. Es coneguda 
I'existsncia, a Qurtuba, d'un jabal al-'arcs (ctmuntaya de la núvia~) ,2~  que palesa 
almenys que al-'arcsa no era infreqüent com a topbnim. En efecte, a Mayürqa, hi 
ha registrat una al-qudya al-'arcsa (<tel turó de la nú~ia>,) ,2~ i una mahajja al-'aus- 
sa (<(camí de la situats precisament dins el juz' de Canarrossa. Aixb po- 
dria voler dir que al-'avisa era el topbnim gen& de la zona i que donava, també, 
nom al q ~ n a t , ' ~  formant l'aposició que esdevingué el nom del juz'. 

Tal vegada el nom al-'arüsa té relació amb un ritual agrícola berber consistent 
a deixar intacta, durant un quant temps, una petita part del sembrat, coneguda 
per al-'arüsa al-faddan (<(la núvia del camp>>).27 Aquest ritual sobreviu encara a 
Malta?* La preskncia de berbers al juz' de Canarrossa és documentada per la to- 
ponímia. Una fracció de la tribu zanzta hi té una alqueria.2g Tots aquests elements 
circumstancials permeten, penso, suggerir la hipbtesi d'aquesta derivació berber. 

19. IBN HAYY~N, Al-Muktabis min anba' ah1 al-Andalus, I, edició de Mahmüd L AL^ MAKK~ 
(Beirut 1973), ps. 351 i 636, n. 586. Fou J. Samsó, de la Universitat Autbnoma de Barcelona, 
qui em va fer notar el text. 

20. Glick es mostra molt reticent a l'hora de datar la difusió del sistema de qanat(s) (Irri- 
gation and society in Medieval Valencia (Harvard University Press, 1970, ps. 182-184 i 353). 

21. La maitrisse de l'eau en Arabie du Sud Antique. Six types de monuments techniques 
(Paris 1977), ps. 25-26. 

22. A. BESTARD Y MAS, LOS molinos harineros de Coanegra en 10s siglos XV y XVI, a <(Bo- 
lletí de la Societat Arqueolbgica Lullianas, xxxrv (1975), ps. 536-556. 

23. AL-HIMYAR?, Kitüb al vawd al-mi'tür, editat i tradciit per E. LÉvI-PROVENCAL (Leiden- 
B r u  1938), ps. 153 i 183, respectivament. 

24. J. BUSQUETS, El códice latinoarúbigo del Repartimiento.. . Texto úrabe, foli 3Or, p. 257. 
25. Op. cit., foli 30r, p. 258. La traducció de mahajja ofereix certes dificultats. Pot signifi- 

car també <(lloc)> o <(objecte de pelerinatge),, alloc sagratb. El mot sembla quedar com a nom 
transcrit, com Mahuya, de la <(cavalleria)> dels Torrella (A. BESTARD Y MAS, LOS molinos harine- 
ros de Coanegra, ps. 548-549). El que es perd, doncs, és al-'arüsa, que era el nom fonamental de 
la regió i que qualificava mahajja. 

26. A les versions llatines i catalanes del text Brab del Repartiment apareix un cctorren de 
lalarozas (J. BUSQUETS, El códice latinoarábigo del Repavtirniento ... Texto Lrabe, p. 289), i un 
<(torrent de Larosas (M. MORAGUES i J. M. BOVER, Historia general del reino de Mallorca, 11, 
p. 998). 

27. E. WESTERMARCK, Ritual and Belief in Morocco, I (Londres 1926), ps. 225-226. 
28. J. CASSAK PULLICINO, Study on the Mediterranean Islands as places of synthesis of the 

Arab and European Cultures (multicopiat) (Malta 1978), p. 18. 
29. A. POVEDA SÁNCHEZ, La toponimia úrabe-musulmana de Maynrqa segein la docf!menta- 

ción catalana del siglo XIII, membria de llicenciatura (Bellaterra, Universitat Autbnoma de Bar- 
celona, secció d'histbria, 1978), p. 61. 
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5. Palma alta 

Resulta consternador el fet que mai, que jo shpiga, no s'hagi reparat en aquest 
topbnim, que figura com a fita en la descripció dels onze molins situats sobre les 
aigües de la font de 1"ümir ('ayn al-'ümir). 

<(Hec omnia predicta X I  molendina computata sunt per ordinem secun- 
dum quod sita sunt per ordinem incipiendo iuxta principium fontis qui 
dicitur Ayu Alemir descendendo per aquam ipsius usque prope Palmam 
Altam in Termino Sancti Laurentii et non sunt ibi plura molendina ...)>30 

P. de Bofarull llegeix <(Palmam Altera),. La lectura és bbviament errbnia. En 
principi, si fos correcta, el desenvolupament de l'abreviatura d'altü, hauria d'anar 
amb acusatiu, alteram. Perb no és correcte el desenvolupament de l'abreviatura. 
La versió catalana, diu clarament, en llatí Palmü altü, que només admet el desen- 
volupament Palmam a l t ~ m . ~ l  En Brab hauria de ser, en efecte, Balma, per6 els 
torsimanys i copistes escrigueren tot naturalment Palma, com feren en el cas de 
Bapa > Petra. No l'he tornat a trobar, aquest topbnim, en tota la documentació 
generada per la conquesta ~atalana.3~ La possibilitat que Palma alta sigui un fasser 
o palmera, és rebutjable senzillament perqu2 en cap lloc del mateix text no s'ha 
fet servir una fita d'aquest tipus, perible. 

La seva localització aproximada no presenta gaire problemes. El terme de 
Sancti Laurenz, ben a prop de l'ullal de 1"ayn al-'ümir (<(la font de la Vila)>), abas- 
tava l'actual son Bibiloni, sa Font de Mestre Pere i altres possessions de l'en- 
t ~ r n . ~ V a l  remarcar que sa Font de Mestre Pere és la font de Xilbar, d'on surt el 
wüdt aquadolj, o al-awrüd. Hi  ha, doncs, una considerable densitat de topbnims 
llatins. 

Aquesta mena de fugac fbssil toponímic permet donar una dimensió nova a la 
qüestió de l'emplacament de Palma romana a la vorera de la mar, coincidint amb 
l'emplacament defensat per G. R0ssellÓ,3~ i una Palma alta, interior, situada de- 
vora el que els Brabs convertiren en el sistema hidrBulic més important de l'illa, 
juntament amb el ma'jil de Banyalbufar (< bünaya al-b~bar) ,3~ on els romans 
sembla que ja havien organitzat mínimament l'aprofitament de les a ig~es .3~  

30. P. DE BOFARULL, Repartimientos.. . , p. 43. 
31. En rigor, Bofard hauria d'haver desenvolupat igualment la mateixa abreviatura i tin- 

dríem un absurd, palmera altera. Al cbdex catalh del Llibre del Repartiment, de I'Arxiu del 
Regne de Mallorca, hi figura igualment palmü altü, que només admet un desenvolupament de 
palmam altam (foli 29r). Aviat seri publicat per R. Soto i Company. M. MORAGUES i J. M. BO- 
VER correctament transcriuen palmam altam en la seva edició parcial (Historia general del rei- 
no de Mallorca, p. 973). 

32. Naturalment, els burbcrates catalans de la conquesta no havien llegit Plini, cosa que els 
impedí de recongixer el precedent ctoccidentab que suposadament restitulen. Palma fou perdu- 
da i finalment trobada, després del decret de Nova Planta (1717). 

33. B. PONS FABREGUES i altres, Colección de documentos referentes al reino de Mallorca, 
I. Códice Lagostera - Códice Cagarriga (Palma 1898), p. 61, n. 5. 

34. La evolución urbana de Palma en la antigiiedad: Palma musulmana, a ctBoletín de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorcan, núm. 632 (juliol- 
setembre de 1961), ps. 182-197; i, també, a Mallorca musulmana. Estudis d'arqueologia (Palma 
de Mallorca 1973), ps. 49-113; i, més recentment, a Los siglos oscuros de Mallorca, a ctMayur- 
qa),, x (1973), ps. 77-79. També es pot veure C. BORRAS REXACH, ctPalma)>, a Corpus de topo- 
nimia de Mallorca, 11, editat per J. MAS CAR^ PASARIUS (Palma 1964), ps. 941 i 1.117. 

35. Jacqueline PIRENNE, La maltrisse de l'eau en Arabie du Sud antique, ps. 21-34 
36. Jacqueline PIRENNE, Le Nympheum de la Font de's Garbell, a <<Bolletí de la Societat 

Arqueolbgica Ldliana,, xxx~v (1976), ps. 212-213. 
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6. Tuci > Tuze 

En un treball recent, M. Doll considera insoluble, <tara com ara)>, la localiza- 
ció de Tuci, o T u ~ i s . ~ ~  Si el que vol dir Dolq és l'emplagament exacte, caldria do- 
nar-li raó; perb, tanmateix, hom coneix prou bé la zona on degué existir el nucli 
urbi de Tuci. Al Llibre del Repartiment, cbdex llati i corresponent al de 
Jijnau-Batra (Sineu-Petra), hi figura una <<alqueria Tuze)> de sis jornades.39 

7. Guium/Guius-Jijna > Sixneu/Xisneu > Sineu 

M. Dolg, al mateix treball, recorda que la forma pliniana correcta és Guium, 
o, en tot cas Guius, garantida endemés per un e~ ig ra f . 4~  

Aixb vol dir que la forma Cinium, o Cunium, identificada, <<a través d'enga- 
nyosos trets fonttics, amb I'actual vila de Sineu)>,4l és una lectura disbaratada i 
que <<Cinium/Cunium no ha existit mai a Mall0rcav.4~ 

Ara bé, és veritat que Sixneu/Xisneu no procedeix d'un Cinium, sinó d'un 
Jijnau ben real al moment de la conquesta i que dóna nom, amb Batra, a un juz' 
i, sol, a una aglomeració de tipus urbh que figura al Llibre de Repartiment, text 
llatí, amb el nom de villa de X i ~ n e u . ~ ~  La pregunta és, doncs, d'on procedeix 
Jijnau. O bé es tracta d'un topbnim hrab, l'arrel del qual m'és absolutament des- 
coneguda, o bé és l'adaptació hrab d'un topbnim pre-musulmi. En el primer cas, 
l'actual Sineu seria simplement una balba adaptació d'un terme hrab, i, per tant, 
en un sentit estricte, seria trivial cercar-li l'etimologia. I en el segon, tot desco- 
neixent la forma pre-musulmana, seria també trivial l'esforg. Guium, per altra 
banda, no pot donar Jijnau, ates que és difícil postular una nün adventícia. Aques- 
ta, doncs, és l'ilnica raó seriosa per a rebutjar una correspondencia entre ambdós 
topbnims. D'on, doncs, procedeix Jijnau? I on és l'encara més vell Guium? 

8. Qanat > q.n@ > canet 

El text irah del Repartiment documenta només una vegada el topbnim q . t~ i t .~*  
A la versió llatina apareix en la forma c ~ n n e t , 4 ~  i al text llatí del Repartiment 

de molins figura ja la <<cequia de can net^.^^ És molt plausible el pas de qanat > 
q.n@ per imüla, fonament de la forma cannet.*' 

37. La toponimia més remota de les Illes, a ((Randa,, núm. 9 (1979), ps. 9-15; la citació 
correspon a la p. 12. 

38. Per a la qüestió dels ajzü', vegeu M. BAR CEL^, Sobre la divisió administrativa de Ma- 
ytirqa, PS. 238-245. 

39. J. BUSQUETS, El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca. Parte latina, a ((Bo- 
lletí de la Societat Arqueolbgica Luiliana~, xxx (1947-1952), foli llr, p. 26. Hi  ha una va- 
riant Tuce. 

40. La toponímia més remota ..., p. 13. Es tracta de l'epígraf Cn. Cauio Amethysto Balearico 
Palmensi et Guiuntano (Ap. I ,  6 )  a C. VENY, Corpus de las inscripciones baleáricas basta la do- 
minación árabe (Madrid-Roma 1965), p. 243. 

41. Op. cit., p. 13. 
42. Op. cit., p. 13. 
43. J. BUSQUETS, El códice latinoa~ábigo ... parte latina, foli 9r, p. 22. 
44. J. BUSQUETS, El códice latinoarábigo del Repartimiento. Texto árabe, foli 37r, p. 270. 
45. Op. cit., p. 289. 
46. Op. cit., p. 292. 
47. Per a la qüestió dels qanat(s), vegeu la nbtula 4. 
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Tanmateix hom troba la forma qanzt com a topbnim prop de Córdova a al- 
Udhri;48 segurament es tracta del mateix topbnim esmentat per Ibn I;-Iayyin i 
que R. Menéndez Pidal fa procedir de cannetu que donaria c t cañe t e~ .~~  Altra- 
ment R. Menéndez Pidal postula el mateix origen pel qantt mallorquí, tot oblidant 
que en el text del Llibre del Repartiment que sembla manejar50 el nom de Canet 
apareix sempre qualificant un corrent d'aigua, itagua de Caneto>> o otfons de Ca- 
n e t ~ ) > ~ '  i mai una alqueria o rafal." La qüestió del sufix -it que apareix en topb- 
nims hrabs com a solució d'un sufix llatí -etum la va plantejar també J. Oliver 
Asín, el 1952. Perb assenyadament va optar per a no mantenir la derivació 
-etum > -it aprimero porque no es clara fonéticamente esa evolucidn romancea- 
da.. ., y, segundo, porque -i! surge, a veces, como algo muy distinto de - e t ~ m > > . ~ ~  
J .  Oliver Asin acaba suggerint <{pensar en un sufijo indigena. Un sufijo que acuso 
pudiera documentarse con nombres hispánicos premulsumanes como Urit corres- 
pondiente a Oretum.. . )>.54 Una repassada a la toponimia del Magrib del segle V/XI 
transmesa per al-Bakri,5Qer exemple, revela forga topbnims arabo-berebers aca- 
bats en -?t. 

La derivació, doncs, qanat > qanit és perfectament sostenible. I sobretot 
quan documentalment el topbnim esth clarament relacionat amb un corrent d'ai- 
gua, a la zona on es troba el complex d'aigiies subterrhies histbricament més 
important de l'illa. Cal afegir també que la consulta als mapes 1/50.000 posi de 
manifest la presencia de cursos d'aigua subterrhnia, i pous a Cañete de las Torres, 
l'antic Qanit (província de Córdova). 

9. Madina Mayirqa 

Recentment s'ha avangat l'opinió que el nom antic de, diguem, Palma <(no era 
ni ciutat de Mallorca, ni la Ciutat de Mallorca, ni Ciutat: era Mallorca (o  Mallor- 

No és pas la meva intenció intervenir en aquestes delicioses curiositats. 

48. J. \'ALLVÉ, La división administrativa de la España musulmana. La cora de Jaén, a <(Al- 
Andaluss, x x x ~ v  (1969), ps. 68 i 76; M. SANCHEZ MART~NEZ, La cora de Ilbira (Granada y 
Almeria) en 10s siglos X y XI, según al-'Udri (1003-1085) a ctcuadernos de la historia del 
Islama, 7 (1975-1976), ps. 52-53. 

49. En el seu principalment pamfletari, com el títol ja indica, Origenes del español. Estado 
lingüistico de la península Ibérica hacfa el siglo XI (Madrid 1962), 5.a ed. molt corregida i 
addicionada (1964), p. 179. 

50. A la p. 179 fa esment d'un <(Repartimiento de Mallorca)>, ps. 40 i 43, que es corres- 
ponen a l'inventari del repartiment dels molins situats sobre l'aigua de <tCaneto)> de l'edició de 
P. DE BOFARULL (Repartimientos de 10s reinos de Mallcrca, Valencia y Cerdeña, Barcelona 1856; 
ed. anastitica, Bellaterra 1975, ps. 40-43). En canvi a la p. 91 fa referencia al treball de A. M. AL- 
COVER LOS mozárabes baleares a <(Revista de Archivos, Bibliotecas y Museoss, XLII (1921), 
PS. 226-246, 339-360 i 513-537. 

51. P. DE BOFARULL, Repartimientos ..., ps. 40 i 43, respectivament. 
52. Com fa R. MENÉNDEZ PIDAL (Origenes del español ..., p. 179). Canet com a rafal apa- 

reix a la documentació privada catalana el 1241, i com a alqueria el 1267, per efecte de i'orde- 
nació territorial dels conqueridors. A. POVEDA I SANCHEZ, Repertori de toponímia drabe-musul- 
mana de Mavüraa senons la documentació dels Arxius de la Ciutat de Mallorca (1232-1276, 
1229-1300), aini  ~on'ies Rerum Balearium (en premsa). 

53. Historia del nombre "Madrid", premi F. Franco, 1952 (Madrid 1959), p. 56. . - 
54. Op. cit., p. 56. 
55. Kitüb al-Magrib fi dhikr bilüd Ifriqiya wa-1-Magrib, ed. i trad. de M. G. de Slane 

(Alger 1911-1913, reed. París 1965). 
56. G. BIBILONI, La ciutat de Mallorca: consideracions sobre un topbnim, a <<Randa*, 
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Estudis i assaigs 



Voldria aprofitar, perb, l'avinentesa per a precisar el sentit que té el terme Madina 
MaytSrqa, ates que també es diu: <{Cal suposar que el nom hrab de la ciutat era 
Mayürqa i que Madina Mayürqa és una aposició semblant a la Ciutat de Mallor- 
c a ~ . ~ ?  Doncs no, no es pot suposar. 

A les formacions socials musulmanes, com ha explicat fa poc I. M. L a p i d ~ s , ~ ~  
no totes les ciutats, per grans que fossin, eren madina(s), i els llogarets, en canvi, 
 odien ser-ho. 

La madina és definida per una serie de trets jurisdiccionals i no geogrifics o de 
densitat demogrifica. El mot madina indica <<la posició d'un establiment humA 
dins una jerarquia administrat iva^.^' La madina no era una <{ciutat)>, sinó un lloc 
qualsevol dotat de supremacia jurisdiccional, política i habitualment també religio- 
sa.60 Igualment insisteix Lapidus en la necessitat d'abandonar la dicotomia entre 
ciutat i camp, que es produeix dins l'espai feudal, per6 no dins l'espai de les for- 
macions socials musu lmane~ .~~  Es prou clar, doncs, que Madjna Mayürqa té una 
significació política immediata que de cap manera no tradueix la Ciutat de Mallor- 
ca. I més clar encara és que el nom Arab de Madina Mayürqa no podia ser Ma- 
yürqa, que no tenia més significat que el d'un territori, com és ben pa lb  en tots 
els gebgrafs musulmans. L'ús vacillant i maldestre entre la Ciutat de Mallorca i 
Mallorca s'ha de produir precisament per la perdua de significació immediata que 
suposa la traducció literal del terme, que acompanya, naturalment, la incompren- 
sió que els conqueridors tenen de l'espai social conquerit, com en el cas de la di- 
visió administrativa en ajzü', convertida en termes feudals generats pel reparti- 
ment i l'atorgament de drets senyorials, que, alhora, penetren i esmicolen tot I'es- 
pai de la producció social.G2 
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(Muslim cities ..., ps. 67-68). Mayürqa és un cas prou clar d'aquesta estructuració. Vegeu, sobre 
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